
Σελίδα 1 από 5 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αγορές Φημικού  

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ  Τλικού 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή& 4ης Ανωνύμου   

Άμφισσα, ΣΚ 33100   
Σηλ.:2265079197, 2265079198   
Fax: 22650 79194   
E-mail: info@deyadelphi.gr   

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 1.478,70 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. υγγραφή Τποχρεώσεων  

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 

ΑΓΟΡΕ ΦΗΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
 

CPV24000000-4 «Φημικά προϊόντα» 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 

 Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και 
αφορά στην προμήθεια χημικού υλικού για την αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων 
ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.  

Η χρήση τους από το προσωπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του 
Δήμου Δελφών θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά και πάντοτε με τις απαιτούμενες προφυλάξεις 
ασφαλείας. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν με δαπάνες, μέριμνα και αποκλειστική 
ευθύνη του Αναδόχου. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1.478,70 ευρώ (€) με  Υ.Π.Α. 
Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2021 και η 
προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 24.01.08 με τίτλο: «Αγορές Φημικού Τλικού» με πιστώσεις 
ύψους 1.192,50 € και 54.00.24 με τίτλο: «Υ.Π.Α. Α΄& ΒΟΗΘ. ΤΛΩΝ» με πιστώσεις ύψους 286,20 €. 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα 09/09/2021  Άμφισσα 09/09/2021 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 

ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ  

 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 
Σο χημικό υλικό το οποίο προβλέπεται, με την παρούσα μελέτη, να προμηθευτεί η ΔΕΤΑ του 

Δήμου Δελφών περιγράφεται παρακάτω. 
Για να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπό προμήθεια προϊόντων απαιτείται, να ισχύουν όλα τα 

αναφερόμενα στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001. 
Ειδικά για το χημικό υλικό που προορίζεται για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης θα πρέπει κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του 
υλικού για νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και στα δελτία αποστολής θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού 
- Ο αριθμός παρτίδας 
- Η ημερομηνία παραγωγής του υλικού 

την περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιμοποιείται ενδιάμεσο υλικό 
που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η αναγραφή των ιδίων ως άνω 
στοιχείων ταυτότητας του ενδιάμεσου υλικού από το οποίο παρήχθη το παραδιδόμενο υλικό. 

Σα χημικά υλικά που είναι σε στερεά κατάσταση, θα πρέπει είναι συσκευασμένα σε σάκους από 
πλαστικό ή αδιαβροχοποιημένο χαρτί. Οι σάκοι θα είναι τοποθετημένοι σε παλέτα, η οποία θα 
προστατεύεται με αδιάβροχο κάλυμμα.  

Για όλα τα προμηθευόμενα χημικά υλικά θα πρέπει να επισυνάπτεται το Υύλλο Ασφάλειας 
Τλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC. 
 
1. Κιτρικό οξύ ή ξινό σε σάκους των 25 kg 
 

Οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά 

 

- Φρώμα: λευκό ή άχρωμο 

- Τφή: κρυσταλλικό στερεό 

- Γεύση: έντονα όξινη 

- Οσμή: άοσμο 
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Υυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά 

 

- Περιεκτικότητα σε C6H8O7 τουλάχιστον 99,5 % επί άνυδρης 
ουσίας 

- Τγρασία: max 7,5 - 9% 

- Καθαρότητα: 99,5 – 101% 

- Shulphated Ash: <0,05% 

- Oxalates: <100 mg/kg 

- Sulphates: <150 mg/kg 

- Διαλυτότητα: Πολύ διαλυτό στο νερό, εύκολα διαλυτό σε 
αιθανόλη, διαλυτό σε αιθέρα 

- Η ένυδρη ουσία αφυδατώνεται σε ξηρή ατμόσφαιρα 
- Particlesize: 8-80 mesh 

Σιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg) 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΦΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
Όλα τα υλικά κατά την παραλαβή τους θα είναι κάθε φορά σταθερής σύστασης και σύμφωνα με 
την προσφορά του προμηθευτή. Κάθε δελτίο αποστολής των υλικών αναφέρει ευκρινώς τον αριθμό 
της παρτίδας και τον αριθμό του φορτίου, ώστε να διαπιστώνεται άμεσα και εύκολα η προέλευσή 
του. Κάθε παρτίδα υλικού θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού, όπου 
θα αναφέρεται η περιεκτικότητα στο κύριο συστατικό, το ειδικό βάρος της παραδοτέας ποσότητας 
και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΠΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΡΑ 
1. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 του προμηθευτή από 

αναγνωρισμένο φορέα ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε φορτίου που 
παραδίδεται και η ανάκληση της εκτός προδιαγραφών παρτίδας. 

2. Εθνικό ή διεθνές πρότυπο ελέγχου ποιότητας (DIN, BS, ISO), της εταιρείας παραγωγής του 
υλικού. 

3. Υάκελος τεχνικών προδιαγραφών, όπου θα πρέπει να προσφερόμενα είδη να είναι 
συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών REACH και/ή CLP (ταξινόμηση, 
επισήμανση)και να συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο και δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

4. Για το είδος που αφορά την επεξεργασία του πόσιμου νερού, απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικού ποιότητας υλικού (χημική ανάλυση), κα να είναι συμμορφωμένο με τις 
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων (πρότυπο ΕΝ 883:2004 για το διάλυμα με βάση το 
αργίλιο και πρότυπο ΕΝ1408:2008 για το πρόσθετο κατιονικό πολυμερές), όπου απαιτείται. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 Κιτρικό οξύ ή ξινό kg 600 1,9875 1.192,50 
24000000-4  

(Φημικά προϊόντα) 

ΤΝΟΛΟ 1.192,50  

Υ.Π.Α. 24%   286,20  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.478,70  


