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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΧ» 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χανίων κα Νίκη Αποστολάκη διακηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ » για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Χανίων, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
 

ΆΡΘΡΟ 1ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές 
ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
Τον Ν.3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
Τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑ Χανίων 
Τον προυπολογισμό της ΔΕΥΑ Χανίων (κωδ.6264.40) 
Την ανάγκη της ΔΕΥΑ Χανίων για την παραπάνω προμήθεια 
Την υπ’αρ 86/2014 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χανίων, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 
και οι όροι του διαγωνισμού 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός. 
Το υπό προμήθεια είδος , είναι: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα (κιλά) Τιμή μονάδας (€/κιλό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

1β   Υποχλωριώδες νάτριο 
(κωδικός CPV 2008 
24312220 -2 
συμπλ.κωδικός BC 36-9) 

250000 0.31 77500 

ΣΥΝΟΛΟ   77500 

ΦΠΑ 23%   17825 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   95325 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 77500 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα 
ενός έτους που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Για το είδος αυτό προβλέπεται πίστωση 52000 € στον προυπολογισμό της 
ΔΕΥΑΧ έτους 2014 (6264.40) , ενώ για το υπόλοιπο ποσό 25500 που πρόκειται να απορροφηθεί μέσα στο 
2015 θα προβλεφθεί πίστωση στον προυπολογισμό του 2015. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.  
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 25% με 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση 
και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με 
το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε  19375 € πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιπλέον Ποσότητα 
δικαιώματος 
προαίρεσης (kg) 

Τιμή μονάδας (€/κιλό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
για το δικαίωμα 
προαίρεσης  

1 Υποχλωριώδες 
νάτριο(κωδικός CPV 2008 
24312220 -2 
συμπλ.κωδικός BC 36-9) 

62500 0.31 19375 

ΣΥΝΟΛΟ   19375 

ΦΠΑ 23%   4456,25 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   23831,25 

 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές προδιαγραφές 

1.Τεχνικά χαρακτηριστικά: Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για την απολύμανση πόσιμου  

νερού το οποίο συμμορφώνεται με όσα ορίζονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901 (Type 1) « Χημικά προϊόντα 

για την επεξεργασία πόσιμου νερού». 

Θα έχει τις εξής ιδιότητες: 

Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο  135-150 g/l 

Πυκνότητα 1,18-1,22 g/ml 

PH =12-13 

NaOCl3 < 5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου  

Περίσσεια NaOH : 10-14 g/l 

Αρσενικό (As) < 10 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Κάδμιο (Cd) < 2,5 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Χρώμιο (Cr) < 2,5 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Υδράργυρος (Hg) < 3,5 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Νικέλιο (Ni) < 2,5 mg/kg ενεργού χλωρίου  

Μόλυβδος (Pb) < 15mg/kg ενεργού χλωρίου 

Αντιμόνιο (Sb) < 20 mg/Kg ενεργού χλωρίου  

Σελήνιο (Se) < 20 mg/Kg ενεργού χλωρίου 

Θα είναι σταθερό, διαυγές , χρώματος ζωηρού πρασινοκίτρινου, χωρίς αιωρούμενα στερεά και επικαθίσεις.  

2.Ποσότητες και κατανομή :  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι από την συνολική προμήθεια, τα 
2/3 της συνολικής ποσότητας θα παραδοθούν  στην ΕΕΛ Χανίων και το 1/3 θα παραδοθεί σε διάφορα 
αντλιοστάσια ύδρευσης και δεξαμενές της ΔΕΥΑΧ. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά σε ποσότητες των 20-
25 τόνων περίπου για την ΕΕΛ και 10 τόνων 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.  
 
3.Συσκευασία προϊόντος: Το προϊόν θα παραδίδεται είτε χύμα με βυτιοφόρο είτε σε δεξαμενές του 1m3. 
Γενικά αναφέρεται ότι η ποσότητα που παραδίδεται στην ΕΕΛ θα είναι χύμα ενώ οι ποσότητες που 
παραδίδονται στο δίκτυο ύδρευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές) θα είναι συσκευασμένα σε δεξαμενές του 1 m3 
Η μεταφορά και μετάγγιση του θα γίνεται με υλικά που κατά κανέναν τρόπο δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα του 
προϊόντος (επαφή με μέταλλα κλπ).         
4. H χρήση του προιόντος είναι για απολύμανση του πόσιμου νερού και για απολύμανση των εκροών της ΕΕΛ 
Χανίων 
  
5. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται: 
Α.  από πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με όλες 
τις  πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του προιόντος .  
Β. Από βεβαίωση του παραγωγού του προιόντος περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προιόντος με το 
ΕΝ 901 (Type 1) 
Γ. ISO 9001 του παραγωγού του προιόντος 
 
6. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από το φύλλο ασφάλειας του προσφερόμενου είδους (MSDS) 
 
7. Το προϊόν  θα είναι εγγυημένο ως προς την ποιότητά του για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών 
εφόσον η αποθήκευσή του γίνει με τον τρόπο που θα υποδεικνύει ο προσφέρον στον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς. Πρέπει στην τεχνική προσφορά να περιέχεται δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο εγγύησης. 
 
8. To προσφερόμενο προιόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την χρήση για την 
οποία προορίζεται , αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο προσφοράς. 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ Χανίων ,Μεγίστης Λαύρας 15, 73300 Μουρνιές Χανίων, από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες, στις 06/05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών ). 
 
 
 



ΆΡΘΡΟ 5ο 
Λήψη πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
ΔΕΥΑ Χανίων, Μεγίστης Λαύρας 15, Μουρνιές Χανίων. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 28210-36278  Φαξ 
28210-36289 e-mail :mavrogen@deyax.org.gr Τμήμα Προμηθειών, αρμόδιος κ. Μαυρογένης 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης. 
  
H παράδοση θα γίνεται στην ΕΕΛ Χανίων και σε διάφορα αντλιοστάσια ύδρευσης και δεξαμενές της ΔΕΥΑ 
Χανίων με την ενδεικτική και όχι περιοριστική κατανομή που αναφέρεται στο άρθρο 3. Η ΔΕΥΑΧ δεν 
υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό αλλά ανάλογα με 
τις ανάγκες της οι ποσότητες μπορούν να είναι μειωμένες ως και 30%. 
Οι  παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία που θα διαβιβάζεται στον προμηθευτή  με e-mail ή με fax  
και ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει το προιόν μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την λήψη της 
παραγγελίας εκτός της περίπτωσης που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που η παράδοση 
καθυστερήσει πέραν του παραπάνω διαστήματος, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, όπως περιγράφεται στην 
συγγραφή υποχρεώσεων που θα εκπίπτει στην συνέχεια από το τιμολόγιο του προμηθευτή. 
 Η ποσότητα που παραδίδεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων , θα μεταφέρεται χύμα με 
βυτιοφόρο και θα εκφορτώνεται στις δεξαμενές αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου με δαπάνες, προσωπικό 
και ευθύνη του προμηθευτή. Θα προηγείται ζύγιση του βυτιοφόρου μετά την εκκένωση, με δαπάνη του 
προμηθευτή. Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί με δικό της προσωπικό την παραπάνω 
διαδικασία. Η τιμολόγηση κάθε φορτίου θα γίνεται με βάση τα παραστατικά του ζυγολογίου αυτού. Το 
βυτιοφόρο και ο οδηγός θα πρέπει να διαθέτουν τις νόμιμες άδεις (ADR) που προβλέπεται από τους 
κανονισμούς της Ε.Ε. για μεταφορά επικίνδυνων υλικών (UN Number :1791 ADR : Class 8, Class. Code C9) τα 
οποία θα επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο που είναι δυνατόν να τους γίνει. Το βυτιοφόρο μεταφοράς του 
υποχλωριώδους νατρίου θα πρέπει να κινείται μέχρι την παράδοση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που ισχύουν για την μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Κατά την εκκένωση στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ  το προσωπικό του προμηθευτή θα πρέπει να διατηρεί τον χώρο καθαρό, να 
φροντίζει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε διαρροής δικής του ευθύνης με δικά του μέσα, και τέλος να 
ξεπλένει καλά μετά την ολοκλήρωση της εκκένωσης. Το προσωπικό του προμηθευτή θα πρέπει να διαθέτει όλα 
τα μέσα ατομικής προστασίας για το υποχλωριώδες νάτριο και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας στον χειρισμό 
του.  
Για το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ τόπος παράδοσης είναι το αντλιοστάσιο Αγυιάς, οι δεξαμενές Βαντέ και 
αντλιοστάσια και δεξαμενές της ΔΕΥΑΧ που βρίσκονται στα όρια του δήμου Χανίων. 
Στα αντλιοστάσια και δεξαμενές ύδρευσης η παράδοση του υποχλωριώδους νατρίου θα γίνεται σε δοχεία των 
1000 lt. Ο προμηθευτής μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία είτε θα εκφορτώνει τα δοχεία με δική του 
δαπάνη και θα τα παραλαμβάνει σε μεταγενέστερο χρόνο αφού γίνει η μετάγγιση από το προσωπικό της 
ΔΕΥΑΧ, είτε θα περιμένει εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες να γίνει απευθείας η μετάγγιση οπότε θα τα 
παραλαμβάνει άμεσα. 
Πριν από κάθε παράδοση θα προηγείται ζύγιση του φορτηγού μεταφοράς των δοχείων στις Εγκαταστάσεις του 
Λιμενικού  Ταμείου της Σούδας. Αφού ολοκληρωθεί η παράδοση θα ακολουθεί νέα ζύγιση , με δαπάνη του 
προμηθευτή. Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί με δικό της προσωπικό την παραπάνω 
διαδικασία. Η τιμολόγηση κάθε φορτίου θα γίνεται με βάση τα παραστατικά του ζυγολογίου αυτού. Τα δοχεία 
μεταφοράς δεν χρεώνονται αλλά επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
Εφόσον ο προμηθευτής δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να παραδώσει την ποσότητα που απαιτείται να 
παραδοθεί χύμα είναι δεκτό να την μεταφέρει και με δεξαμενές οι οποίες  θα εκκενώνονται στις δεξαμενές της 
ΕΕΛ με έξοδα, εξοπλισμό, προσωπικό και ευθύνη του προμηθευτή.   
       

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
Έλεγχοι κατά την παραλαβή 

Κατά την παράδοση , η παρτίδα θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά του παραγωγού με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τα στοιχεία παραγωγής της παραδιδόμενης παρτίδας. 
 Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί  το δικαίωμα πριν απο κάθε παραλαβή ή κατά την διάρκειά της να λαμβάνει δείγματα απο το 
προς παράδοση υλικό για έλεγχο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον το ζητήσει ο ανάδοχος , είναι 
δυνατόν να λαμβάνεται δείγμα εις τριπλούν , από τα οποία το ένα αποστέλλεται σε τρίτο κοινώς αποδεκτό 
εργαστήριο , ενώ από ένα λαμβάνουν η ΔΕΥΑΧ και ο ανάδοχος. Τα έξοδα ανάλυσης στο εργαστήριο θα 
πληρώνονται από τον ανάδοχο εφόσον αποδειχθεί ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές , άλλως από την 
ΔΕΥΑΧ. Εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση απο τον ανάδοχο οι έλεγχοι θα γίνονται στο Εργαστήριο της 
ΔΕΥΑΧ και το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση θα γίνεται αποδεκτό και απο τον ανάδοχο.   
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο μικρότερη από 135 g/l και εως 
ποσοστού 110 g/l θα γίνεται αναλογική μείωση της τιμής ως εξής: μειωμένη τιμή = συμβατική τιμή Χ 
(περιεκτικότητα σε g/l /135). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο μικρότερη από 
110 g/l το φορτίο δεν γίνεται αποδεκτό και θα επιστρέφεται στον προμηθευτή το οποίο θα πρέπει να 
αντικατασταθεί και δεν θα προκύπτει κόστος για την ΔΕΥΑΧ. Ομοίως το φορτίο θα επιστρέφεται εάν 
παρουσιάζει θολερότητα , υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων , μη φυσιολογικό χρώμα ή άλλες 
εμφανείς αποκλίσεις από τις προδιαγραφές. Eάν σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος δεν μπορεί να 



προμηθεύσει άλλο υλικό σε χρονικό διάστημα 7 ημερών η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί το 
υλικό από αλλον προμηθευτή εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
Ο έλεγχος των προσμίξεων θα γίνεται από τρίτο εργαστήριο κοινής αποδοχής , με επιβάρυνση της ΔΕΥΑΧ εάν 
είναι επιτυχείς, άλλως του προμηθευτή. Η ΔΕΥΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση σε περίπτωση 
που ο προμηθευτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ποσότητες, χρόνους παράδοσης , ή προμηθεύσει 
περισσότερες από δυο φορές διάλυμα με περιεκτικότητα χαμηλότερη από την προσφερθείσα σε ποσοστό από 
135 g/l εως και 110 g/l ή με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με αυτά του 
προσφερθέντος προϊόντος :¨προσμίξεις βαρέων μετάλλων, PH, αδιάλυτα στερεά κλπ.   
Στην περίπτωση αυτή , η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα εκπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΧ.   

ΑΡΘΡΟ 8Ο 
Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νομικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠ ΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισμοί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9Ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1. Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  
 
α)   Οι Έλληνες πολίτες:  
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.  
2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
 3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.   
4.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
 
β)   Οι αλλοδαποί:  
1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (2α) και (3α) .  
 3.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.  
 
γ)   Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 
ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.  
 
δ)   Οι συνεταιρισμοί:   
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (2) και (3) του (α).  
 
ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.  
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί 
στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην 
προσφορά σχετικά με αυτό.  
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.  
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 



βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο.  
2) Δικαιολογητικά τεχνικών και οικονομικών ικανοτήτων 
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα 
κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά τα 
εξής δικαιολογητικά:  
Α) Αποδεικτικά ότι είναι αντιπρόσωπος ή κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους (βεβαίωση οικείου 
επαγγελματικού μητρώου, επιμελητηρίου ή επαγγελματικής ένωσης κλπ) 
Β) υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την χώρα προέλευσης των ειδών  που προσφέρουν, που δεν είναι 
απαιτητή για προϊόντα προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το 
εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του.  
Γ) Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας , για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των 
συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες δημοσίου τομέα,  καθώς και εάν 
η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από τη ΔΕΥΑΧ. 
Δ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 
ολικά ή μερικά του υπό προμήθεια υλικού τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον 
κατασκευαστή. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή  με άλλο  τρόπο) μέχρι την προηγουμένη του 
διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Η ημερομηνία παράδοσης αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της 
ΔΕΥΑ Χανίων. 
Προσφορές που περιέρχονται στην ΔΕΥΑ Χανίων με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που 
καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. 
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. 
Στην προσφορά πρέπει να ληφθεί υπόψη   κάθε επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή εφόσον η τεχνική του προσφορά πληρεί 
τις τεχνικές προδιαγραφές των συμβατικών τευχών. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

Ισχύς Προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.(Υπεύθυνη Δήλωση) 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
ΔΕΥΑ Χανίων μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση ισχύος 
των προσφορών. 
Αν η  ΔΕΥΑ Χανίων κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, όποτε ο μειοδότης 
δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

Φάκελος προσφοράς 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εις απλούν. 
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 
αντίστοιχης προσφοράς. 
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως 
φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια  
γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης  
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται : 
Ενυπόγραφη κατάσταση με τα περιεχόμενα της προσφοράς 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 9 
Η  εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 17 



Τεχνική προσφορά στην οποία θα περιγράφονται με ακρίβεια και σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές 
προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, θα επισυνάπτονται τα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής 
του κάθε είδους, τα φύλλα ασφαλείας χημικού, η εγγυήσεις και oι πιστοποιήσεις ISO 9001/2000 των 
κατασκευαστών εφόσον διαθέτουν τέτοιες 
 Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία (β) έως και (ε) του παρόντος άρθρου. Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου, η οποία θα έχει συμπληρωθεί  επι ποινή 
αποκλεισμού στο έντυπο οικονομικής προσφοράς των τευχών δημοπράτησης 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. 
Ο κάθε προσφέρων θεωρείται με την υποβολή προσφοράς ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της διακήρυξης.Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μπορούν όμως τα τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής του κάθε είδους καθώς και τα φύλλα ασφαλείας χημικών να είναι στην 
αγγλική γλώσσα. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού, οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. 
Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με 
την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 
Προσφορά. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος παραμένει στην Επιτροπή εφόσον η ίδια θα κάνει και την 
αξιολόγηση των προσφορών, η οποία (αξιολόγηση) μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα.  
Αν η επιτροπή κρίνει ότι απαιτούνται περισσότερες διευκρινήσεις ή και τεχνική αξιολόγηση από την αρμόδια 
υπηρεσία τότε το αποτέλεσμα αποδοχής των προσφορών θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους σε μέρα και 
ώρα που θα τους κοινοποιηθεί μία τουλάχιστον μέρα πριν από την ανακοίνωση αποδοχής των τεχνικών 
προσφορών. 
Οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην Επιτροπή για την αποσφράγισή τους  
την ίδια ημέρα  και ώρα που θα γίνει η γνωστοποίηση αποδοχής των τεχνικών προσφορών. 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών, 
όσες από αυτές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, γνωστοποιείται δε στους ενδιαφερομένους, 
έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς. 
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών σε πρακτικό και εκδίδει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο 
Επιλογή προμηθευτή 

Ως κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα προϊόντος, εφόσον το 
προσφερόμενο προϊόν πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.   
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο 
Ενστάσεις 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής 
προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, προς την  ΔΕΥΑ Χανίων, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από 
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται προς την 
ΔΕΥΑ Χανίων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο 
όργανο, το οποίο υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Δ.Σ. που αποφαίνεται τελικά. 
Η ΔΕΥΑ Χανίων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων που 
λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της 
απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγω εκτός των 
προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
                                                                      ΑΡΘΡΟ 16Ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Σύμβαση 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χανίων,  
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης τελικής έγκρισης. Μετά 
την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την ΔΕΥΑ Χανίων η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και 
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. 



Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.  
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που  θα προμηθεύσει  θα  
ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, και της προσφοράς 
και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι 
είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι 
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από 
αίτηση της ΔΕΥΑΧ κάθε ποσότητα είδους που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί 
παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.  
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου προϊόντος και αποστολής του νέου είδους σε 
αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα 
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που 
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. 
                                                                              ΑΡΘΡΟ 17Ο 

Εγγυήσεις 
1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση  συμμετοχής ποσού 
που θα καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α που θα έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι ένα μήνα  
μετά την λήξη ισχύος των προσφορών. Η εγγύηση κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων , ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ . Η εγγύηση μπορεί επίσης να 
κατατεθεί σε μετρητά στο Ταμείο της ΔΕΥΑΧ οπότε το σχετικό ένταλμα πρέπει να αναφέρει «Εγγύηση 
συμμετοχής σε διαγωνισμό για την προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για την ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο 
ύδρευσης Χανίων». 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) 
επί του προϋπολογισμού 77.500 € ήτοι 3.875  €.   
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από αυτήν την εγγυητική επιστολή ή γραμμάτιο είσπραξης είναι απαράδεκτη 
και αποκλείεται. 
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. 
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς το Φ.Π.Α.  
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του  υλικού  και  
ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο συμβαλλόμενους. 
 
                                                                        ΑΡΘΡΟ 18Ο  

Παραλαβή των υλικών 
Η παραλαβή του υλικού, η διαδικασία παραλαβής αυτού και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠ ΟΤΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 19Ο 
Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας του υλικού της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή του υπό 
προμήθεια υλικού. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑ Χανίων 
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο 
Δημοσιεύσεις 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονομικές εφημερίδες σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα 
και εάν δεν υπάρχει σε μία νομαρχιακή ημερήσια ή εβδομαδιαία. Επίσης δύο ημερήσιες νομαρχιακές 
εφημερίδες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακή. Τηρώντας την νόμιμη διαδικασία  επιλογής και ημερομηνίας 
δημοσίευσης. 
 
 
 
 



 
 Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΧ  ενώ ολόκληρη η 
διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια, στους συνδέσμους και στον ΕΟΜΜΕΧ. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο 
 
 
 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χανίων 
 
 
 
 

Νίκη Αποστολάκη 
Δημοτική Σύμβουλος 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα (κιλά) Τιμή μονάδας (€/κιλό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

1  Υποχλωριώδες 
νάτριο(κωδικός CPV 2008 
24312220 -2 
συμπλ.κωδικός BC 36-9) 

250000 0,31 77500 

Σύνολο   77500  

ΦΠΑ 23%   17825  

Γενικό σύνολο   95325  

     

 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 77500 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα 
ενός έτους που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Για το είδος αυτό προβλέπεται πίστωση 52000 € στον προυπολογισμό της 
ΔΕΥΑΧ έτους 2014 (κωδικός 6264.10), ενώ για το υπόλοιπο ποσό 25500 που πρόκειται να απορροφηθεί μέσα 
στο 2015 θα προβλεφθεί πίστωση στον προυπολογισμό του 2015. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.  
Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 25% με 
αντίστοιχη αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση 
και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης (option)}. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με 
το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε  19375 € πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιπλέον Ποσότητα 
δικαιώματος 
προαίρεσης (kg) 

Τιμή μονάδας (€/κιλό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
για το δικαίωμα 
προαίρεσης  

1 Υποχλωριώδες 
νάτριο(κωδικός CPV 2008 
24312220 -2 
συμπλ.κωδικός BC 36-9) 

62500 0.31 19375 

ΣΥΝΟΛΟ   19375 

ΦΠΑ 23%   4456,25 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   23831,25 

 
 

 
Χανιά, 14-03-2014 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛ & 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 

  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑΧ» 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της συγγραφής 

Αντικείμενο της συγγραφής είναι η προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων και το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ, όπως αυτό περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 

ΆΡΘΡΟ 2ο 
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και σειρά ισχύος αυτών 

Τα οριζόμενα ως συμβατικά στοιχεία της προμήθειας με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και εκτέλεση αυτής, 
είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνία μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται ως εξής 
Η Σύμβαση της Προμήθειας 
 Η Διακήρυξη 
Ο προϋπολογισμός προσφοράς 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Οι τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Υπηρεσία 
Η Προσφορά του Αναδόχου 

ΆΡΘΡΟ 3ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ.11389/ΦΕΚ 185Β/23-3-1993 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  
Τον Ν.3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
 Για κάθε θέμα που δεν καθορίζεται επακριβώς στα συμβατικά στοιχεία , ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από 
την προσφορά του να ζητήσει οδηγίες ή διευκρινήσεις από την ΔΕΥΑΧ. 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10%  της προσφοράς του προμηθευτή χωρίς τον ΦΠΑ 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠ ΟΤΑ.  
Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του προμηθευτή η ΔΕΥΑΧ αναγκαστεί να προμηθευτεί το προϊόν από 
άλλον σε υψηλότερη τιμή, η διαφορά τιμής θα βαρύνει τον προμηθευτή  και εάν το αρνηθεί, ο προμηθευτής, θα 
γίνει ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  κατατίθεται από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται σε 
αυτόν, μετά την ολοκλήρωση παραλαβής του αντίστοιχου προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή 
και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.  
 

Άρθρο 5ο 
Ευθύνες του προμηθευτή – πλημμελής εκτέλεση της προμήθειας 

Για την ποιότητα και την καθαρότητα του προϊόντος υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής.  
Για διαρροές δοχείων-δεξαμενών, φθορές στα είδη συσκευασίας και ζημιές από διαρροή λόγω κακής φόρτωσης 
υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής. 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αποζημιώσει την ΔΕΥΑΧ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί από 
αντισυμβατική συμπεριφορά του. 
 

Άρθρο 6ο 
Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 

 Η παράδοση θα γίνεται όπως προβλέπεται στην διακήρυξη. Για κάθε παράδοση που θα καθυστερήσει 
από 5-15 ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 2,5% της αξίας της 
ποσότητας που προβλεπόταν να παραδοθεί. 
Για κάθε παράδοση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
ύψους 5% της αξίας της ποσότητας που προβλεπόταν να παραδοθεί. 
Εάν η καθυστέρηση υπερβεί τις 15 ημέρες η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μπορεί να αγοράσει το υλικό από άλλο προμηθευτή εις 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 
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Εάν η κάθε παράδοση δεν γίνει μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών ο προμηθευτής μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος  με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. οπότε: 
α) Καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
β) Γίνεται προμήθεια των υπόλοιπων ποσοτήτων που δεν παρέδωσε εις βάρος και για λογαριασμό του οπότε 
αυτός επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα ποσά που υποχρεούται να καταβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Τα ποσά αυτά 
υποχρεούται να καταβάλλει στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εντός τριάντα ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν της 
σχετικής δαπάνης. 
γ) Αποκλείεται από τις προμήθειες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για χρονικό διάστημα ενός έτους. 
Εξαιρούνται από τις παραπάνω διαδικασίες οι καθυστερήσεις που οφείλονται στην μη δρομολόγηση ή στην 
καθυστέρηση άφιξης στην Κρήτη (Χανιά-Ηράκλειο) των πλοίων μεταφοράς χημικών (λόγοι ανωτέρας βίας) 
 

Άρθρο 7ο 
Περιεχόμενο τιμών 

Στις τιμές προσφοράς νοούνται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, 
παράδοση και εκφόρτωση στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ , εκτός από τον ΦΠΑ που πληρώνεται ιδιαιτέρως. 
Σε περίπτωση που η προμήθεια του υλικού  αυξηθεί μέσα στα όρια που προσδιορίζονται στην σύμβαση (30%), 
η κοστολόγησή του θα γίνει σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. 
 

Άρθρο 8ο 
Τρόπος σύνταξης οικονομικής προσφοράς 

Θα προσφέρεται μία τιμή ανά κιλό  σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και θα υπάρχει συνολικός 
προϋπολογισμός προσφοράς. 
Για αποφυγή παρανοήσεων, ή λαθών, κατά την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς υπάρχει ειδικό έντυπο 
στο τεύχος του προϋπολογισμού που θα πρέπει να συμπληρώσει και υπογράψει ο υποψήφιος προμηθευτής.     
 

ΆΡΘΡΟ 9ο 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια είδους ενεργείται από αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή μπορεί 
να προτείνει την  τέλεια απόρριψη ή την μερική προς αντικατάσταση των ελλατωματικών ειδών. Εάν  ο 
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, η 
ΔΕΥΑΧ δικαιούται να προβεί σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου στην τακτοποίηση αυτών, και κατά τον 
πλέον προσφορά για τις ανάγκες της και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 

Άρθρο 10ο 
Πληρωμές του αναδόχου –Παρατηρήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά , σύμφωνα με τις εκάστοτε παραδιδόμενες ποσότητες. Οι 
πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τον ΕΚΠ ΟΤΑ. Για την πληρωμή του προμηθευτή είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση τιμολογίου   θεωρημένου από την Εφορία και πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

Άρθρο 11ο 
Φόροι – τέλη- κρατήσεις 

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (εκτός του ΦΠΑ που πληρώνεται ιδιαιτέρως) 
   

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Συνεννόηση – Αλληλογραφία 

Όλες οι μεταξύ της ΔΕΥΑΧ και του προμηθευτή συνεννοήσεις θα γίνονται εγγράφως. Οι κάθε είδους 
προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά κανένα τρόπο και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη 
δεν δικαιούται να τις επικαλεστεί.                                   

Χανιά,14-03-2014
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑΧ » 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

  
 
1.Τεχνικά χαρακτηριστικά διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου με κωδικό CPV 2008 24312220 -2 
συμπλ.κωδικό BC 36-9 
 
 
Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για την απολύμανση πόσιμου  νερού το οποίο συμμορφώνεται 

με όσα ορίζονται στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901 (Type 1) « Χημικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου 

νερού» 

Θα έχει τις εξής ιδιότητες: 

Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο  135-150 g/l 

Πυκνότητα 1,18-1,22 g/ml 

PH =12-13 

NaOCl3 < 5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου  

Περίσσεια NaOH : 10-14 g/l 

Αρσενικό (As) < 10 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Κάδμιο (Cd) < 2,5 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Χρώμιο (Cr) < 2,5 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Υδράργυρος (Hg) < 3,5 mg/kg ενεργού χλωρίου 

Νικέλιο (Ni) < 2,5 mg/kg ενεργού χλωρίου  

Μόλυβδος (Pb) < 15mg/kg ενεργού χλωρίου 

Αντιμόνιο (Sb) < 20 mg/Kg ενεργού χλωρίου  

Σελήνιο (Se) < 20 mg/Kg ενεργού χλωρίου 

Θα είναι σταθερό, διαυγές , χρώματος ζωηρού πρασινοκίτρινου, χωρίς αιωρούμενα στερεά και επικαθίσεις.  

2. Ποσότητες και κατανομή : Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι από την συνολική προμήθεια, τα 2/3 
της ποσότητας θα παραδοθούν  στην ΕΕΛ Χανίων και το 1/3 της συνολικής ποσότητας θα παραδοθεί σε 
διάφορα αντλιοστάσια ύδρευσης και δεξαμενές της ΔΕΥΑΧ. Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά σε ποσότητες 
των 20-25 τόνων περίπου για την ΕΕΛ και 10 τόνων 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 
 
 3.Συσκευασία προϊόντος: Το προϊόν θα παραδίδεται είτε χύμα με βυτιοφόρο είτε σε δεξαμενές του 1 m3. Η 
μεταφορά και μετάγγισή του θα γίνεται με υλικά που κατά κανέναν τρόπο δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα του 
προϊόντος (επαφή με μέταλλα κλπ).  
 
4. Η χρήση του υποχλωριώδους νατρίου είναι για την απολύμανση του πόσιμου νερού και των εκροών της ΕΕΛ 
Χανίων. 
 
 5. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται: 
Α.  από πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας κατασκευής στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με όλες 
τις  πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του προιόντος .  
Β. Από βεβαίωση του παραγωγού του προιόντος περί της συμμόρφωσης του προσφερόμενου προιόντος με το 
ΕΝ 901 (Type 1) 
Γ. ISO 9001 του παραγωγού του προιόντος  
 
6. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τα φύλλα ασφαλείας των προσφερόμενων ειδών.(MSDS) 
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7. Το είδος θα είναι εγγυημένο ως προς την ποιότητά του για χρονικό διάστημα δύο μηνών  εφόσον η 
αποθήκευσή του γίνει με τον τρόπο που θα υποδεικνύει ο προσφέρον στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Πρέπει στην τεχνική προσφορά να περιέχεται δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο εγγύησης. 
 
8. To προσφερόμενο προιόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την χρήση για την 
οποία προορίζεται , αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο προσφοράς. 
 

Χανιά, 14-03-2014 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΕΛ & 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ 
  
  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΕΥΑΧ» 

 

 
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

 
Του   ……………………………………………………………… 
Έδρα ……………………………………………………………… 
Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 
Τηλέφωνο ……………………………………………………………… 
Fax : ………………………………e-mail : …………………………… 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ποσότητα (κιλά) Προσφερόμενη      Τιμή μονάδας 
(€/κιλό)                                                                                                             
Αριθμητικώς         Ολογράφως  

1 Υποχλωριώδες νάτριο(κωδικός 
CPV 2008 24312220 -2 
συμπλ.κωδικός BC 36-9) 

 250.000 
  

ΣΥΝΟΛΟ     

ΦΠΑ 23%     

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τόπος                               /      /  
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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