
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 26/02/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 5835 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: mmeli@dimosdramas.gr             
 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια χημικού υλικού, 
για τις ανάγκες των αθλητικών χώρων του Δήμου μας, με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης. 
 

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια χημικού υλικού, 
σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 5140/20-02-2020 της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 527/25-02-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 9.973,57 με το Φ.Π.Α. (8.043,20€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

 
    Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τρίτη 
03/03/2020 και ώρα 11:00 πμ, στο Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προμήθεια…………………………….. 
 
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας δηλώσουν σε Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, ότι:  
-Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέ-
χονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 

Στον οικονομικό φορέα ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (προσωρινός ανάδοχος), θα σταλεί ειδική πρόσκληση σύμφωνα 
με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα 
οποία επιβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 
και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με το άρθρο 80 (αποδεικτικά μέσα): 
 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι 

(τα συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ 

ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους  (απαιτείται να εκδοθεί 

από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Στη συνέχεια, μόνο ο προσωρινός ανάδοχος θα 

την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σε περίπτω-

ση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ το χρονικό διάστημα της πρόσκλησης, τότε, ο προ-

σωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα που θα είναι σε 

ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδο-

θεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 



2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυ-

τούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οι-

κονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικου-

ρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 

ισχύος τους,  

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Στη συνέχεια, μόνο ο 

προσωρινός ανάδοχος θα την προσκομίσει μετά την ειδική πρόσκληση για δικαιολογητικών κατακύ-

ρωσης. Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημέρωση δεν είναι σε ισχύει το χρονικό διάστημα της πρό-

σκλησης, τότε, ο προσωρινός ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη ασφαλιστική ενημερό-

τητα που θα είναι σε ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέρ-

γειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή τους 

(Ν. 4605/01-04-2019).  

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπρο-

σώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υ-

ποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνι-

ζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τε-

λεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνι-

κές διατάξεις νόμου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι 

ακόλουθοι: 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να κα-

ταβάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά α-
ναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου 



εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στον κ. Ιωάννη Λαζαρίδη 
τηλ. 2521027415 και επί της διαδικασίας της προμήθειας στο γραφείο προμηθειών του Δήμου 
Δράμας, καθημερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                Προμήθεια χημικού υλικού 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2019 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια χημικών υλικών για την συντήρηση – απολύμανση 
κολυμβητικών δεξαμενών του δημοτικού κολυμβητήριου του Δήμου Δράμας.  

 Τα απαιτούμενα είδη και οι ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας 

μελέτης. Οι τιμές του τιμολογίου είναι από το ελεύθερο εμπόριο. 
 Στην τιμή μονάδος των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά τους στο Δημοτικό 

κολυμβητήριο. Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς καμία πρόσθετη 
επιβάρυνση. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει της ποσότητες της μελέτης. 

 O προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από 
αναγνωρισμένο φορέα κατά iso9001. 

 Αντιστοιχεί δε στον κωδικό CPV 24311900-6 (Χλώριο), 24312000-4 (Αλογονούχα άλατα μετάλλων 

υποχλωριώδη, χλωρικά και υπερχλωρικά) 
 Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 9.973,57€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με Κ.Α. Κ.Α. 

15.6633 (Προμήθεια χημικού υλικού) ποσού 10.000,00€. 
 
 

Θεωρήθηκε 18/02/2020 

 
 

 
                Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης   

            Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

                                              και Πολιτισμού 
 
 
 
 

Λαζαρίδης Ιωάννης   Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Δράμα, 18-02-2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 
  66133 Δράμα 

Πληροφορίες: Λαζαρίδης Ιωάννης   Προμήθεια χημικού υλικού 

Τηλέφωνο: 2521027415 

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Η μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια χημικού υλικού για συντήρηση – απολύμανση κολυμβητικής 

δεξαμενής του δημοτικού κολυμβητηρίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών 

του Δήμου Δράμας ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα νερού των δεξαμενών. 
 

 Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 12%-14% για πισίνες 

 
Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου είναι υγρό, διαυγές, ελαφρά υποκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από 

αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα. Η περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο θα είναι 12-14%. Θα είναι 
συσκευασμένο σε δοχεία χωρητικότητας 30-36 kg. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό  (ΕΚ) αριθ.1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώρηση, την 

αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του για την χρησιμοποίηση του σε πισίνες 

κολυμβητήριου.  
Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα 

με την προσφορά του προμηθευτή. 

Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την 
περιεκτικότητα σε χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού για πισίνες κολυμβητηρίου.  

Η μεταφορά των δοχείων προς και από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού κολυμβητηρίου επιβαρύνουν τον 
προμηθευτή. 

Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνεται το κόστος του δοχείου, το οποίο επιστρέφεται 
κάθε φορά στον προμηθευτή.  

 

 Υγρό για μείωση Ph (Ph minus) για πισίνες 
 

Υγρό μείωσης Ph ώστε η οξύτητα του νερού να παραμένει σταθερή μέσα στα όρια που θέτει η νομοθεσία. Θα 

είναι συσκευασμένο σε δοχεία χωρητικότητας 25-30kg. Η μεταφορά των δοχείων προς και από τις 

εγκαταστάσεις του Δημοτικού κολυμβητηρίου επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Στην τιμή του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνεται το κόστος του δοχείου, το οποίο επιστρέφεται κάθε φορά στον 

προμηθευτή. 
 

 Χλώριο 56% σε κόκκους 
 

Χλώριο γρήγορης διάλυσης για υπερχλωρίωση και απολύμανση νερού πισίνας. Σκοτώνει βακτήρια, ανενεργοποιεί 

μύκητες και εμποδίζει την ανάπτυξη άλγεων. Θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία χωρητικότητας 25kg. Η 
μεταφορά των δοχείων προς τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού κολυμβητηρίου επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνεται το κόστος του δοχείου, το οποίο επιστρέφεται 
κάθε φορά στον προμηθευτή. 
 

 Κροκιδωτικό υγρό για πισίνες 
 

Κροκιδωτικό υγρό για την καταπολέμηση της θολότητας που δημιουργείται από τυχόν αιωρήματα στο νερό των 
κολυμβητικών δεξαμενών. Θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία χωρητικότητας 30kg. Η μεταφορά των δοχείων 

προς τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού κολυμβητηρίου επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Στην τιμή του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνεται το κόστος του δοχείου, το οποίο επιστρέφεται κάθε φορά στον 

προμηθευτή. 
 

 Αλγοκτόνο υγρό για πισίνες 

 

mailto:ilaza@dimosdramas.gr


Το αλγοκτόνο υγρής μορφής κατάλληλο για την καταπολέμηση των άλγεων τα οποία αναπτύσσονται στο νερό 

των κολυμβητικών δεξαμενών και αλλάζουν χρώμα σε πράσινο και μερικές φορές φαίνονται  ως καφέ και 

μαύρες επικαλύψεις στα τοιχώματα των πισινών.    Πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα χλώρια που αναφέρονται 
και να μην περιέχουν χλώριο ή βρώμιο. Θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία χωρητικότητας 30kg. Η μεταφορά 

των δοχείων προς και από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού κολυμβητηρίου επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Στην 
τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνεται το κόστος του δοχείου, το οποίο επιστρέφεται κάθε 

φορά στον προμηθευτή. 
  
 
 
 
 
 

Θεωρήθηκε 18/02/2020 
 

 
 

Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    

           Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    
                       και Πολιτισμού 

 
 

 

 

Λαζαρίδης Ιωάννης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
        

 



 

        Δράμα, 18-02-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 

  66133 Δράμα 

Πληροφορίες: Λαζαρίδης Ιωάννης   Προμήθεια χημικού υλικού 

Τηλέφωνο: 2521027415 

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Α/

Α 

Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδος Συνολική τιμή  

€ 

 1 Διάλυμα υποχλωριώδους  

νατρίου 12%-14% για πισίνες 

Κιλά 16.720 0,36 6.019,20 

 2 Υγρό για μείωση Ph 

(Ph minus) για πισίνες 

Κιλά 900 1,20 1.080 

 3 Χλώριο 56% σε κόκκους για πισίνες Κιλά 100 3,80 380,00 

 4 Κροκιδωτικό υγρό για πισίνες Κιλά 120 1,85 222,00 

 5 Αλγοκτόνο υγρό για πισίνες Κιλά 120 2,85 342,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.043,20  

Φ.Π.Α. 24% 1.930,37  

 ΣΥΝΟΛΟ 9.973,57  

 
Παρακαλούμε στους σχετικούς όρους να επισημανθεί ότι οι ποσότητες είναι ενδεικτικές ότι θα 

απορροφηθούν όσες πραγματικά απαιτηθούν και ότι είναι δυνατή η αυξομείωση ενός είδους έναντι 

άλλου στα πλαίσια του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος. 
 

 

Θεωρήθηκε 06/02/2019 

 
 

 

Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    
           Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    

                       και Πολιτισμού 
 
 
 
 

Λαζαρίδης Ιωάννης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ilaza@dimosdramas.gr


 

 
Δήμος Δράμας                                                                                  «Προμήθεια χημικού υλικού» 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                           Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή 
Τμήμα Προμηθειών 
 
                                                                                  

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 Α/

Α 

Περιγραφή είδους Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδος 

Συνολική τιμή  

€ 

 1 Διάλυμα υποχλωριώδους  

νατρίου 12%-14% για πισίνες 

Κιλά 16.720   

 2 Υγρό για μείωση Ph 

(Ph minus) για πισίνες 

Κιλά 900   

 3 Χλώριο 56% σε κόκκους για πισίνες Κιλά 100   

 4 Κροκιδωτικό υγρό για πισίνες Κιλά 120   

 5 Αλγοκτόνο υγρό για πισίνες Κιλά 120   

ΣΥΝΟΛΟ   

Φ.Π.Α. 24%   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
Υπογραφή-Σφραγίδα 

Προμηθευτή ή νόμιμου 
Εκπροσώπου της Εταιρείας 

 
Δράμα       /      /2020 


