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Χαλκίδα  07/11/2019 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 

Για την απολύμανση του πόσιμου νερού του Δήμου Χαλκιδέων, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

χρησιμοποιεί και υποχλωριώδες νάτριο (HOCl). Η αποθηκευμένη ποσότητα του υλικού 

αυτού που σήμερα διαθέτει η επιχείρηση δεν ξεπερνά τους 5 τόνους. 

Το Δ.Σ./ΔΕΥΑΧ, με την απόφαση 116/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΕΧΟΕΚΜ-82Ο)  έχει 

εγκρίνει την μελέτη Νο 10 περί «Προμήθειας Χημικών Υλικών 2019» συμπεριλαμβανομένου 

και του HOCl, η οποία με την Διακήρυξη 19PROC005455651 δημοπρατήθηκε με 

καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 6η Σεπτεμβρίου 2019. Στην συνέχεια το 

Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την 176/2019 (ΑΔΑ: Ψ19ΤΟΕΚΜ-9Ε7)  απόφασή του, ενέκρινε το με 

αριθμό 6578/19-09-2019 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, στο οποίο 

προκρίνονται για την επόμενη διαγωνιστική φάση οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς.  

Για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε υποχλωριώδες νάτριο έως την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού είναι ανάγκη άμεσα να προβούμε σε προμήθεια επιπλέον 

ποσότητας 20 τόνων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α Αντικείμενο Προμήθειας 
Είδος 

Μονάδας 
Ποσότητα 

(Kg) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

σε € 
Συνολική Αξία σε € 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη 12-

14%) 
Κιλά 20.000 0,30 € 6.000,00 € 

 

 Οι υποψήφιοι προμηθευτές, θα αναλάβουν την συνολική προμήθεια των ανωτέρω με 

CPV: 24000000-4, Χημικά Προϊόντα καθώς και την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Το κόστος εκτιμάται στα 6.000,00€ και επειδή η δαπάνη για την έκτακτη 

προμήθεια των απολυμαντικών για την διασφάλιση της άριστης ποιότητας του 

πόσιμου νερού απ που διοχετεύει η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο δίκτυο υδρεύσεως,  δεν 

υπερβαίνει το χρηματικό όριο του άρθρου 328 του ν. 4412/2016, προτείνεται η  

εκτέλεση της ως άνω προμήθειας με απευθείας ανάθεση. Η δαπάνη, θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2019 (που έχει εγκριθεί με την  245/18 
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απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., ) και θα βαρύνει τον KA 250503 με τίτλο «Χημικά υλικά με ΦΠΑ 

24%» & τον ΚΑ 54006224  με τίτλο «ΦΠΑ παροχών τρίτων με ΦΠΑ 24%». 

 
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ. ΒΙΟ.ΚΑ.                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
                 Π.Ε. & Π.Π.             
                                                 
                  

                ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                                     ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
                ΧΗΜΙΚΟΣ                                         ΔΙΠΛ.   ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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