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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/22-06-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 96/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση   ανάθεσης της προμήθειας 

υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες 

χλωρίωσης νερού στις εγκαταστάσεις της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 2418/14-

06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.             

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το τρίτο  -3
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

 

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την  απολύμανση  

 του νερού που χρησιμοποιείται για την ύδρευση των οικισμών της νήσου Θάσος 

 των επεξεργασμένων λυμάτων, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Λιμένα , Ποταμιάς 
και Καλλιράχης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., μέχρι 31-12-2022 

 
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά το χημικό προϊόν διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) συγκέντρωσης σε 
ενεργό χλώριο 12-14% κ.β., ποσότητας 40.000 Kgr. 
Η ποσότητα αυτή πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού Λιμένα και στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
στο Λιμένα. 
Τα 25.000kgr θα πρέπει να είναι σε παλεττοδεξαμενές από τις οποίες θα αντληθεί σε δεξαμενές αποθήκευσης 
χλωρίου. Τα υπόλοιπα 15.000kgr σε μπιτόνια μέγιστης χωρητικότητας 25kgr. 
 
Η παράδοση των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων στον Λιμένα της Θάσου και στην απoθήκη της ΔΕΥΑΘ στο Λιμένα. Η ποσότητα της παραγγελίας θα είναι 
το μέγιστο 7 τόνοι κάθε φορά , μετά από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ με δελτίο παραγγελίας. Η προθεσμία παράδοσης θα 
είναι 15 ημερών . Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31-12-2022 και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων. 
Το pH του διαλύματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 11.9-13 και σίγουρα όχι πάνω από 13 και κάτω από 10.8. 
Κατά την παράδοση το ποσοστό των χλωρικών ιόντων (ClO3) δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 5.4% κ.β. 
του ενεργού χλωρίου. 
Κατά την παράδοση δεν θα πρέπει να υπάρχουν στα δοχεία μεταφοράς του υποχλωριώδους νατρίου αποθέσεις 
στερεών υλικών ή ορατών με το μάτι διηθούμενων υλικών. 
Η μεταφορά του υποχλωριώδους νατρίου θα πρέπει να γίνει σε κλειστά δοχεία από κατάλληλο υλικό για την 
μεταφορά υποχλωριώδους νατρίου. 
Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μη έκθεση του υποχλωριώδους νατρίου στον ήλιο και σε πηγές 
θερμότητας. 
Κατά τη μεταφορά και παράδοση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη έκθεση του υποχλωριώδους νατρίου σε:  

 Οξέα ή ουσίες με όξινες ιδιότητες 

 Αμμωνία σε στερεή μορφή ή δ/μα της ή προϊόντα που περιέχουν άλατα της 

 Οργανικές ύλες όπως καύσιμα, λάδια, λίπη, γλυκερίνη, πριονίδι, διαλύτες, αμίνες. 

 Άλλες χημικές ουσίες ακόμα και αν πρόκειται για χλωριωμένες υψηλότερης συγκέντρωσης. 

 Αναγωγικές ενώσεις. 

Τα δοχεία στα οποία είναι αποθηκευμένο το υποχλωριώδες νάτριο καθώς και σε περίπτωση που χρησιμοποιηθoύν 
αντλία, σωληνώσεις, βάνες για τη μετάγγιση του δεν θα πρέπει να το φέρνουν σε επαφή με Νικέλιο (Ni), Χαλκό (Cu), 
Κοβάλτιο (Co). 
Τα δοχεία αποθήκευσης θα πρέπει να έχουν σήμανση διαβρωτικού υλικού. 
Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που πιστοποιούν την συμβατότητα του με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/2007. Τα πιστοποιητικά έγκρισης κυκλοφορίας και τις άδειες διάθεσης από τον ΕΟΦ 
 
Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από χημική ανάλυση από κρατικό ή πιστοποιημένο 
εργαστήριο από την οποία να αποδεικνύεται ότι το υποχλωριώδες νάτριο και οι συγκεντρώσεις των 
υπόλοιπων ουσιών στο διάλυμα είναι κατάλληλα για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
σύμφωνα με τη ευρωπαϊκή οδηγία 98/83/EC.  
   
Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο που θα αναφέρει το εμπορικό όνομα του 
προϊόντος, την ενεργή ουσία το ποσοστό της στο διάλυμα, το καθαρό βάρος του, το όνομα του κατασκευαστή και την 
ημερομηνία παραγωγής του. 
 
Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από τo Material Safety Data Sheet με πληροφορίες που 
αφορούν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του, κινδύνους για την υγεία, πρώτες βοήθειες για το 
προσωπικό που θα έρθει σε επαφή με το υποχλωριώδες νάτριο, πληροφορίες για τη μεταφορά και 
αποθήκευση του, την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, και προστατευτικό εξοπλισμό για το προσωπικό που το 
χρησιμοποιεί. 
 
Κατά την παράδοση θα μπορεί να πραγματοποιείται δειγματοληψία και δείγματα θα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο 
του κράτους ή σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο για ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με το ΕΝ 901/2007. Σε περίπτωση 
που παρατηρηθούν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1% προς τα κάτω στην συγκέντρωση του ενεργού χλωρίου και 10% 
της μέγιστης επιτρεπτής τιμής στις συγκεντρώσεις των στοιχείων που περιέχονται στην οδηγία 98/83/EC, η ΔΕΥΑΘ 
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έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση όλου του φορτίου με άλλο επαρκών προδιαγραφών ευθύνη και δαπάνη 
του προμηθευτή. Οι δαπάνες των αναλύσεων θα βαρύνουν κατά το μισό τον προμηθευτή. 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Σ Ε  Ε Υ Ρ Ω  
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 12-14% κ.β. Kgr 40.000 0,22 8.800,00 

2 ΑΔΕΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 25KGR ΤΜΧ 600 7,00 4.200,00 

            

            

  ΣΥΝΟΛΟ       13.000,00 

  Φ.Π.Α. 24%       3.120,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ       16.120,00 

 

 

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 8.800,00 ευρώ για τη ποσότητα του χλωρίου, 4.200,00 ευρώ το 

κόστος της συσκευασίας του χλωρίου σε δοχεία, πλέον Φ.Π.Α. 24% (3.120,00 ευρώ) δηλαδή συνολικά 16.120,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 

25-24 «Χλώριο και Λοιπά χημικά υλικά» και 54-00 «Χρεωστικός Φ.Π.Α» του Π/Υ έτους 2021. 

Το ποσό των 5.400,00 ευρώ (15.000 κιλά υποχλωριώδους νατρίου και 300 άδεια δοχεία για την συσκευασία 

χλωρίου) θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του έτους 2021 και το υπολειπόμενο ποσό των 7.600,00 

ευρώ (25.000 κιλά υποχλωριώδους νατρίου και 300 άδεια δοχεία για την συσκευασία χλωρίου) θα καλυφθεί από τον 

Προϋπολογισμό του έτους 2022. 

 

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο στην εγκατάσταση του ΒΙΟΚΑ Λιμένα και στις αποθήκες της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου στο Λιμένα της Θάσου, ελεύθερο από δασμούς και τέλη μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 Το κόστος των μεταφορικών και της εκφόρτωσης στα σημεία που υποδεικνύονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα βαρύνει 

τον προμηθευτή των ειδών. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα έως και 30% χωρίς ο προμηθευτής να 

δικαιούται τροποποίηση της τιμής μονάδας. 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασία ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 2503/17-06-2021 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 

21REQ008780031. 

2. Η με αρ. πρωτ. 2504/17-06-2021 14
η
 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης  για δέσμευση 

πίστωσης ύψους δέκα έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (16.120,00€), για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος 

της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων τα έτη 2021 και 2022 του Κ.Α. 25-24 ««Χλώριο και Λοιπά 

χημικά υλικά»»  κατά έτος ως εξής: 

 

    ΕΤΟΣ 2021 ΕΤΟΣ 2022 ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

  25-24 5.400,00 7.600,00 13.000,00 

  54-00 1.296,00 1.824,00 3.120,00 

          

ΣΥΝΟΛΟ   6.696,00 9.424,00 16.120,00 
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3. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00211/17-06-2021 για δέσμευση πίστωσης, που έλαβε 

Α.Δ.Α. 9Λ6ΚΟΕΥΣ-ΑΦΚ. 

4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 2505/17-06-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην εταιρία 

WATER TREATMENT ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που έλαβε ΑΔΑΜ: 

21PROC008780326.»  

 

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Οι  Σύμβουλοι εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, 

καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες χλωρίωσης νερού 

στις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου στην εταιρία WATER TREATMENT 

ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ , με ΑΦΜ 800732329, ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση Λέοντος Σοφού 

13 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 543385 έναντι του ποσού των 12.200,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με 

αριθ. πρωτ. 2622/22-06-2021 προσφορά της, μέχρι 31-12-2022 και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως 

των αποθεμάτων.   

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-24 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της 

Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

4. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης έτους 2022. 

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2021    
 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   23-06-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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