
 

 
 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  ΤΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟΤ, ΑΛΑΣΙΟΤ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ. 

   
Απ.Ππωη. . :    1207-4/3/2021   

 
 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

        Αφορϊ την προμόθεια υποχλωριώδεσ νατρύου(CPV24312220-2), ϊλασ-
καθαρό χλωριούχο νϊτριο(CPV14400000-5), πολυηλεκτρολύτη(CPV24958200-
6) και τριςθενϋσ θειικού ςύδηρου(CPV24312122-5). Σο υποχλωριώδεσ νϊτριο  
θα χρηςιμοποιηθεύ για την απολύμανςη του πόςιμου νϋρου. Σο ϊλασ θα 
χρηςιμοποιηθεύ ςτουσ ιοντανταλλϊκτεσ των επεξεργαςιών του “ύδατοσ για την 
ανθρώπινη κατανϊλωςησ”. υγκεκριμϋνα το διϊλυμα υποχλωριώδουσ νατρύου 
(NaOCL)  θα χρηςιμοποιηθεύ για την προχλωρύωςη και μεταχλωρύωςη ςτην 
μονϊδα επεξεργαςύασ νερού τησ πόλησ τησ Ορεςτιϊδασ, Βύςασ, Καςτανϋων, 
Λεπτόσ, Νεοχωρύου και Θουρύου-Φειμωνύου καθώσ και για τισ χλωριώςεισ του 
πόςιμου νερού ςτα αντλιοςτϊςια των υπόλοιπων οικιςμών του δόμου τησ 
Ορεςτιϊδασ. Ο πολυηλεκτρολότησ θα χρηςιμοποιηθεύ για την επεξεργαςύα τησ 
λϊςπησ ςτην μονϊδα επεξεργαςύασ λυμϊτων και ο τριχλωριούχοσ ςύδηροσ θα 
χρηςιμοποιηθεύ ςτην μονϊδα επεξεργαςύασ πόςιμου ύδατοσ των οικιςμών 
Νεοχωρύου, Λεπτόσ. Σο ϊλασ θα χρηςιμοποιηθεύ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
επεξεργαςύασ τησ τϋρνασ και τησ Πτελϋασ. 
 

 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

    Σο υπό προμόθεια εύδοσ πρϋπει να πληρεύ, κατ' ελϊχιςτο, τισ παρακϊτω 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ: 
 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΤΠΟΦΛΩΡΙΩΔΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ (NaOCI)  
 
     Σο υποχλωριώδεσ νάτριο (NaOCI) να παραςκευϊζεται ςε χώρα τησ 
Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ και να ϋχει τισ παρακϊτω χημικϋσ και φυςικϋσ ιδιότητεσ: 
 

Παράμετροσ Μέτρο Σιμή 

Εμφάνιςη - Διαυγέσ-κίτρινο 
-πράςινο υγρό 

Πυκνότητα  1.19-1.21 gr/cm3 

ημείο βραςμού  48 -76 0C  
Με αποςύνθεςη ςε sodium 

chlorate k chloride. χετικό μοριακό βάροσ  74.44 

Τποχλωριώδεσ Νάτριο % Min 12%w/w 

Ελεύθερο Τδροξείδιο του Νατρίου % 0.6-1.1 % w/w. 

Sodium carbonate 
 

% 0.15-0.4%ww 

Sodium chlorate  <1500ppm 
 
 
 





Fe  <0.5  ppm 

Cu  <0.05ppm 

Ni   <0.05ppm 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΛΑΣΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΦΛΩΡΙΟΤΦΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 
 
Σο άλασ (καθαρό χλωριούχο νάτριο) να παραςκευϊζεται ςε χώρα τησ 
Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ και απαραύτητα επύ ποινό αποκλειςμού να εύναι 
ςυςκευαςμϋνο ςε ςυςκευαςύεσ των 20 ό 25 κιλών. Σα δε χαρακτηριςτικϊ του 
ϊλατοσ φαύνονται κϊτωθι: 
 

Παράμετροσ Μέτρο Σιμή 

Φρώμα  Λευκό 

Οςμό  Άοςμο 

Γεύςη  Αλμυρό 

Αλκαλικές γαίες (εκπεθραζμένες ζε ΜgCl2)  <0,70 %  

Τγραςύα  <0,15 % 

Αδιϊλυτα   <0,10 % 

Φλωριούχο νϊτριο  >99,2%  

 Βαρέα μέηαλλα  <10 ppm 

Αρζενικό  <0,3 ppm 

Μόλσβδος   <0,5 ppm 

GMO / Αλλεργιογόνα  Απαλλαμϋνο 

 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΙΑΛΤΜΑΣΟ ΣΡΙΘΕΝΟΤ ΘΕΙΚΟΤ ΙΔΗΡΟΤ 
 

    Σο διάλυμα του τριςθενούσ θεικού ςιδήρου[fe2(so4)3] να 
παραςκευϊζεται ςε χώρα τησ Ευρωπαώκόσ ϋνωςησ  και να ϋχει τισ παρακϊτω 
χημικϋσ και φυςικϋσ ιδιότητεσ: 

 

 
 
ύνθεςη και προςμύξεισ. 
 

Μαγγϊνιο <1,14 % επύ %Fe3+ 
ύδηροσ <1 % επύ %Fe3+ 

Αδιϊλυτα <0,15 % επύ %Fe3+ 
Αρςενικό <1 mg/kg Fe3+ 

Κϊδμιο <0,06 mg/kg Fe3+ 

Παράμετρος Μέτρο Τιμή 

υγκϋντρωςη Fe2(SO4)3      
42,90 % w/w 

Περιεκτικότητα Fetot  12 ±0,2 % w/w 

Πυκνότητα (200C)  1,550 ±0,05 gr/cm3 

ημεύο πόξησ  <-15 0C 

Περιεκτικότητα Fe2+  <0,1 % w/w 
 





Φρώμιο <45 mg/kg Fe3+ 
Τδρϊργυροσ  ΔΑ 

Νικϋλιο <65 mg/kg Fe3+ 
Μόλυβδοσ <15 mg/kg Fe3+ 
Αντιμόνιο <0,2 mg/kg Fe3+ 

ελόνιο <0,2 mg/kg Fe3+ 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΑΣΙΟΝΙΚΟΤ ΠΟΛΤΗΛΕΣΡΟΛΤΣΗ 
 

  Ο πολυηλεκτρολύτησ για την αφυδϊτωςη τησ ιλύοσ θα πρϋπει να ϋχει τα 
παρακϊτω χαρακτηριςτικϊ : 
 

 Ο πολυηλεκτρολύτησ θα πρϋπει να εύναι ςυνθετικό οργανικό πολυμερϋσ, 
μετρύου προσ υψηλού μοριακού βϊρουσ , κατιονικόσ φύςησ κροκιδωτικό 
υλικό, χαμηλόσ τοξικότητασ  κατϊλληλο για την κροκύδωςη τησ ιλύοσ  
πριν την αφυδϊτωςη με πολυηλεκτρολύτη. 

 Σο υλικό θα εύναι ςε μορφό λευκόσ κρυςταλλικόσ ςκόνησ , πλόρωσ 
διαλυτό ςτο νερό. 

 Ο πολυηλεκτρολύτησ θα πρϋπει να ϋχει αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ , με 
τον τύπο PRAESTOL 856 BS που ϋχει δοκιμαςτεύ με επιτυχύα ςτην Ε.Ε.Λ. 
τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. την περύπτωςη που ο τύποσ του πολυηλεκτρολύτη , που 
θα προμηθευτεύ η Δ.Ε.Τ.Α.Ο. από τον ανϊδοχο δεν εύναι ικανοποιητικόσ, ο 
ανϊδοχοσ υποχρεούται να τον αντικαταςτόςει με ϊλλο κατϊλληλο τύπο, 
ςτην ύδια τιμό με την αρχικϊ προςφερόμενη. 

 Σο υλικό θα εύναι ςυςκευαςμϋνο ςε κατϊλληλουσ ςτεγανούσ ςϊκουσ, 
πλόρωσ αδιϊβροχουσ, βϊρουσ 25 κιλών, ςυςκευαςμϋνουσ ςε παλϋτα η 
οπούα επύςησ θα προςτατεύεται από αδιϊβροχο κϊλυμα . 

 την ςυςκευαςύα θα αναγρϊφονται απαραύτητα τα πλόρη ςτοιχεύα του 
εργοςταςύου παραγωγόσ του υλικού και η ονομαςύα του προώόντοσ. 

 Σο υλικό θα ςυνοδεύεται με το απαραύτητο τεχνικό φυλλϊδιο τησ 
εταιρεύασ παραγωγόσ, με τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ για τα 
φυςικοχημικϊ χαρακτηριςτικϊ και την χρόςη του προώόντοσ. 

 





 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/
Α 

ΕΙΔΟ ΥΠΑ Μ.Μ ΠΟΟΣ. ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

Α 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΥΠΑ 

1 ΤΠΟΦΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ 6% Κgr 100.000 0,29 € 29.000,00 € 
2 ΠΟΛΤΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΗ 24% Kgr 1.200 3.50 € 4.200,00   € 
3 ΣΡΙΘΕΝΗ ΘΕΙΙΚΟ ΙΔΗΡΟ 24% Kgr 6.000 0.79 € 4.740,00   € 
4 ΑΛΛΑ 13% Kgr 45.000 0.26 € 11.700,00 € 

                                                             ΣΙΜΗ ΠΡΟ ΥΠΑ 49.640,00  € 

                            Υ.Π.Α 6%                                           1.740,00  € 

                            Υ.Π.Α 24%                                           1.008,00  € 

                            Υ.Π.Α 24%                                               1.137,60  € 

                            Υ.Π.Α 13%                                           1.521,00  € 

                                                                            ΤΝΟΛΟ 55046,6 € 
 

 
Η δαπϊνη τησ προμόθειασ θα καλυφθεύ από τον εγκεκριμϋνο προώπολογιςμό του ϋτουσ 

 2021 και ςυγκεκριμϋνα από τουσ Κ.Α. 64-08-0600, Κ.Α. 54-00-2924, Κ.Α. 54-00-2913 και Κ.Α. 54-

00-2960 ςτουσ οπούουσ υπϊρχει εγγεγραμμϋνη πύςτωςη εντόσ του 2021.  

        Η προμόθεια θα διενεργηθεύ με τη διαδικαςύα του ςυνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνιςμού 

ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ του Ν.4412/2016,  

  Ιζσύοςζερ διαηάξειρ: 

1. Τος Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 ηεύσορ Α'): Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ 

και ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ - Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ. 

2. Τος Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 ηεύσορ Α
1
): Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, 

Ππομηθειών και Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Τος Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ηεύσορ Α’) Δημοηικόρ & Κοινοηικόρ Κώδικαρ. 

                                                 
                                                        
 
 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ  4/3/2021 
 

ΖΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΧΑΛΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 




