
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αµφιλοχία 14/3/2018 
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 2382 
 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
 ΑΦΜ : 998786086 
 ∆.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η  95/2018 

 ΘΕΜΑ :Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ  
 ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 Ο ∆ήµαρχος Αµφιλοχίας 
 Έχοντας υπόψη : 
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών  
 (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  ∆ήµων και Κοινοτήτων ) 
 3. Την εξειδικευµένη πίστωση που έχει γραφτεί στους Κ.Α. : 25-6633.002                    
 4.Το πρωτογενές αίτηµα (ΚΗΜ∆ΗΣ 18REQ002789480) του τµήµατος Έργων και Συντήρησης  
 Υποδοµών µε το οποίο αιτείται την υλοποίηση της προµήθειας/υπηρεσίας (κατ εφαρµογή του  
 Ν.4013/11 , της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016). 
 5. Την αριθµ.  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση- 
 ψήφιση της πίστωσης (ΚΗΜ∆ΗΣ 18REQ002795193) 
 6. Την υπ. αριθµ. 371/2018 ,  (Α∆Α:7ΖΘΙΩΨΞ-ΠΩ5) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού  
 4988,52 ευρώ. 
 7. Τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων  
 ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της  
 παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της  
 αντίστοιχης πίστωσης. 
 8. Τις µε α/α Φ.25.1.  τεχνικές προδιαγραφές του Τµήµατος Τεχνικών Έργων και συντήρησης  
 υποδοµών 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών µε α/α  Φ.25.1. που συνέταξε το Τµήµα Τεχνικών  
 Έργων και Συντήρησης Υποδοµών του ∆ήµου Αµφιλοχίας , για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ. 
 Β. Την διενέργεια της προµήθειας/υπηρεσίας µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
  
  
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αµφιλοχία: 12/3/2018 
 ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ α/α: Φ.25.1. 

 Τµήµα Τεχνικών Έργων και Συντήρησης  
 Υποδοµών 
 ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  Γ.Στράτου , 30500  
 ΤΗΛ.: 2642 3 60437 
 FAX: 2642 3 60436 
 Πληροφορίες Στάθης Πολύζος 

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ-∆ΑΠΑΝΗΣ 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 Η παρούσα µελέτη θα βαρύνει τον 25-6633.002                    , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ  
 ΝΑΤΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ∆Ε ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους  

 II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 Υποχλωριώδες Νάτριο 
 Υποχλωριώδες Νάτριο (NaClΟ) είναι υγρό απολυµαντικό και θα χρησιµοποιηθεί για την απολύµανση του 
  πόσιµου νερού, για την καταστροφή των παθογόνων µικροβίων (κολοβακτηρίδια, βακτηριοειδή,  
 εντερόκοκκους κ.λ.π. που πιθανών έχουν εισχωρήσει στο νερό. 
 Το προιον θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 901 
 «Χηµικά που χρησιµοποιούνται για επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση :  
 Υποχλωριώδες Νάτριο>> 
 Το προσφερόµενο διάλυµα Υποχλωριώδους Νατρίου , θα έχει περιεκτικότητα κατά την παράδοση , 
 125 – 155 gr ενεργού χλωρίου ανά λίτρο , pH 12-13 και θα είναι ελεύθερο αποθέσεων και αιωρούµενων  
 σωµατιδίων. 
 Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται µε πιστοποιητικό παραγωγής και το δελτίο αποστολής της. Θα  
 συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την  
 απολύµανση του πόσιµου νερού. 
 Θα συνοδεύεται επίσης από βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας για τις ανώτατες και τις κατώτερες  
 τιµές και για τις περιεκτικότητες του προσφερόµενου προϊόντος ως προς τις παρακάτω παραµέτρους : 
  
 ∆ιαθέσιµο χλώριο : 125-160g/lt  Περίσσειο NaΟΗ : 11- 14 g/lt 
 Ποσότητα ελκυόµενου Ο2 : µέγιστο 45 cm3/lt σε 12 ώρες στους 400C Na2CO3 : µέγιστο 5 g/lt 
 Ειδικό βάρος (150C) : 1.19 – 1.25 g/cm3 
  
  ∆οκιµές  - Έλεγχος Παραλαβής 
  
 Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των πωλουµένων  
 και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυµµένου ελαττώµατος. 
 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ∆ΗΜΟΥ  
 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ από την επιτροπή παραλαβής, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική  
 επιµέτρηση και εξέταση αυτού. 
 Η παραλαβή των υλικών γίνεται µετά από : α) µακροσκοπικό έλεγχο 
 β) εργαστηριακή εξέταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ έχει το  
 δικαίωµα να αποστείλει δείγµα το υλικού σε διαπιστευµένο εργαστήριο από αναγνωρισµένο, από την  
 Ευρωπαϊκή Ένωση , φορέα διαπίστευσης σύµφωνα µε το πρότυπο ISO / IEC 17025 
 Τα έξοδα για την εργαστηριακή εξέταση βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. 
 Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε  
 άλλο κατάλληλο, συγχρόνως δε οφείλει να παραλάβει και να µεταφέρει το ακατάλληλο υλικό µέσα σε 2  
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 ηµέρες. Ο χρόνος εγγύησης είναι δύο µήνες και γι’ αυτό η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  
 επιστρέφεται µετά το χρόνο εγγύησης. 
 Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία 
  δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ δικαιούται κατά την 
  κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος. 
  
 Αν το δείγµα διαλύµατος κατά τον έλεγχο βρεθεί έξω από τις προδιαγραφές, ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
 εκτός από την απαίτηση αντικατάστασής του διατηρεί το δικαίωµα επιβολής ποινικών ρητρών στον  
 ανάδοχο ύψους 200 ευρώ ανά ηµέρα καθυστέρησης παράδοσης του κανονικού προϊόντος. Επίσης η ίδια  
 ποινική ρήτρα µπορεί να επιβληθεί για κάθε ηµέρα υπέρβασης του 10ηµέρου που έχει στην διάθεσή του  
 ο ανάδοχος για την τµηµατική παράδοση. 
  
  
  Παραλαβή υλικών 
  
 Η παραλαβή του υλικού θα γίνει τµηµατικά και θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η  
 παράδοση θα γίνει µε µεταφορικά µέσα του αναδόχου, αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση µε τον  
 επιβλέποντα. 
  
 Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι  
 υποχρεωµένος µέσα σε 48 ώρες να έχει διαθέσιµο προς προµήθεια το ζητούµενο υλικό. Η παράδοση θα  
 γίνεται τµηµατικά µε µεταφορικά µέσα του αναδόχου, στις κατά τόπους δεξαµενές υποχλωριώδους  
 νατρίου του ∆ήµου Αµφιλοχίας που υποδειχθούν από την Υπηρεσία µας, κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και  
 ώρες. 
  
 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή  
 παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την  
 αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτού. 
  
 Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας  
 οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Αµφιλοχίας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος  
 και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού  
 τρόπο. 

 ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 Είδος ΜΜ Ποσότητ Ενδ.  Καθαρή  %ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Τελικό Σύνολο 
 Υποχλωριώδες Νάτριο ΚΙΛ 14.900,0 0,27 4.023,00 24,00% 965,52 4.988,52 

 Σύνολα : 4.023,00 965,52 4.988,52 

 Σηµειώνουµε ότι οι τιµές πάρθηκαν απ το ελεύθερο εµπόριο 

 Ο συντάξας Ο ελέγξας 
   
   
 Πολύζος Ευστάθιος Μίλης Γρηγόριος 
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