
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Δράμα 14/07/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 16904 
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 ανταλλακτικών 
κολυμβητηρίου, με την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην παρακάτω προμήθεια ανταλλακτικών 
κολυμβητηρίου, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα μαζί με την συν. μελέτη με αριθμ. πρωτ: 
16776/13-07-2020 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Δια βίου 
Μάθησης και Πολιτισμού, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την αριθμ. 1004/14-07-2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 14.354,24€ με το Φ.Π.Α. (11.576,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 
    Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Δευτέρα 
20/07/2020 και ώρα 12:00 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 πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
 
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 ΝΟ-

ΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

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

λους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε 

ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φο-

ρολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν την υποβολή της. 

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

ΜΕΤΟΧΗ 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 αυτούς 

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 οικονομικός φορέ-

ας 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 επικουρική ασφάλιση. Από τα πε-

ριεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 



Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

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

σώπησης. 

 

4) Εκτύπωση της μάσκας της επιχείρησης στο σύστημα taxisnet της ΑΑΔΕ, με εμφανή την ημερομηνία  

εκτύπωσης, η οποία θα πρέπει να είναι ίδια ή μεταγενέστερη από την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλη-

σης.  

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

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

λουθοι: 

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

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

βάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέ-
ρονται 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’ ελά-
χιστον 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. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό α-
ναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 

 
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 στην Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού κ. Ι. 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 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Δήμος Δράμας                                                                                  «Προμήθεια ανταλλακτικών» 
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: _______________________________________________ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 
    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 0,4-
0,8mm 

ΚΙΛΑ 1760 
    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ  3-6 
mm 

ΚΙΛΑ 880 
    

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 
    

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ90  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 
    

BANEΣ PVC Φ90 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 
    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 
    

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 
    

ΣΥΝΟΛΟ       

    

 

 

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

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

 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα       /      /2020 
 
 
 
 
 



ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                               Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ     

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2020 

 
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων πολυεστερικών φίλτρων. 

Ανά δύο φίλτρα θα δημιουργηθεί μπαταρία πέντε βανών για όλες τις λειτουργίες του φίλτρου. Φίλτρανση, 
αντίστροφη πλύση, ξέπλυμα, by-pass φίλτρου, άδειασμα με by pass φίλτρου, σφράγιση φίλτρου. Πρόσθετα θα 

δημιουργηθεί κολλέκτορας αναρρόφησης των αντλιών. Οι αντλίες θα έχουν την δυνατότητα να αναρροφούν 
από πυθμένα αλλά και από τη δεξαμενή υπερχείλισης. Στο κολλέκτορα θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες βάνες 

και τα απαιτούμενα αντεπίστροφα ώστε να μπορούν να λειτουργούν και οι δύο αντλίες ταυτόχρονα 
αναρροφόντας και από πυθμένα και από δεξαμενή υπερχείλισης. Με αυτό τον τρόπο θα λειτουργεί η 

κολυμβητική δεξαμενή ορθά, όπως ορίζουν οι υγειονομικές διατάξεις. Για την ασφάλεια των αντλιών 

ανακυκλοφορίας θα τοποθετηθούν ασφαλιστικά ξηράς λειτουργίας. Τέλος θα αντικατασταθούν όλες οι βασικές 
μεταλλικές βάνες, με πλαστικές , από την κατάθλιψη των αντλιών ανακυκλοφορίας μέχρι τις δύο νέες μπαταρίες 

των νέων φίλτρων.  
 Τα απαιτούμενα είδη και οι ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας 

μελέτης. Οι τιμές του τιμολογίου είναι από το ελεύθερο εμπόριο. 

 Στην τιμή μονάδας των υλικών περιλαμβάνεται η προμήθεια, και η τοποθέτηση  τους στο Δημοτικό 
κολυμβητήριο  ώστε να λειτουργεί ομαλά και με ασφάλεια. 

Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001.   

 O προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 για συντήρηση, επισκευή και 

εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών. Να έχει πραγματοποιήσει 
αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης φίλτρων τα τελευταία 3 χρόνια και να συνοδεύεται από βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης εργασιών.      
 Αντιστοιχεί δε στον κωδικό CPV 42912300-5 (Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού) 

 Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται  στο ποσό των 14.354,24€. συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με Κ.Α. Κ.Α. 

15.6673.02 (Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου) ποσού 17.100,00€. 
 
 

Θεωρήθηκε 30/06/2020 
 

 
 

Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    

           Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας    
                       και Πολιτισμού 

 
 
 
 

Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Δράμα, 30-06-2020 

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: Ιωάννης Λαζαρίδης Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου 

Τηλέφωνο: 2521027415 
Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 Η μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών του Δήμου Δράμας ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα νερού των 

δεξαμενών. 
 

Τα πολυστρωματικά φίλτρα άμμου θα τοποθετηθούν στην κατάθλιψη των αντλιών ανακυκλοφορίας με σκοπό 
την κατακράτηση των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων και θα έχουν μορφή κυλινδρικού δοχείου με πίεση 

λειτουργίας 2,0 bar max και πίεση δοκιμής 3,5 bar. Να είναι κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη. Εξωτερικά 

να είναι βαμμένα με ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη χρώματος μπλε και εσωτερικά βαμμένα με ακόρεστη 
πολυεστερική ρητίνη. Το φιλτραρισμένο νερό συλλέγεται από διαχύτες νερού που βρίσκονται στον πυθμένα του 

φίλτρου.    
 

Εντός του κάθε  φίλτρου θα τοποθετηθεί υλικό διύλισης ως εξής : 

1ο Στρώμα από κρυσταλλική χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,4-0,8 mm   

2ο Υποβαστάζoν από χαλίκι κοκκομετρίας  3-6 mm 

Η διαστρωμάτωση της χαλαζιακής άμμου στα φίλτρα γίνεται σύμφωνα με τον κατασκευαστή (επισυνάπτεται 
τεχνικό φυλλάδιο) .  

Χαλαζιακή άμμος 0,4-0,8 mm : 2900 kg  

Χαλαζιακή άμμος 3-6mm : 800 kg 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΑΜΜΟΥ LAMINATED 

Εξωτερική Διάμετρος: 1050 mm 

Πίεση λειτουργίας: 2,0 bar 

Πίεση Δοκιμής: 3,5 bar 

Επιφάνεια Φίλτρανσης: 0,86 m2 

Ταχύτητα Φίλτρανσης: 50 m3/h/m2 

Παροχή: 43 m3/hr 

Ταχύτητα Φίλτρανσης: 40 m3/h/m2 

Παροχή: 34,4 m3/hr 

Χαλαζιακή άμμος: 660 kg 

Συνδέσεις: 2 ½’’  

 

 

 

 

 

 

mailto:ilaza@dimosdramas.gr


ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΜΜΟΥ 

Θα κατασκευαστούν δύο μπαταρίες με 5 βάνες πεταλούδας Φ90. Όλα τα υλικά θα είναι από PVC , σωλήνες 

10atm και εξαρτήματα 16atm. Οι βάνες επίσης θα είναι PVC. Οι μπαταρίες θα στηριχθούν σε γαλβανισμένες 
κονσόλες από το έδαφος. Ακόμα θα φέρουν μανόμετρα εισόδου και εξόδου η κάθε μπαταρία.  

 

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ 

Η χαλαζιακή άμμος που προσφέρουμε για το φιλτράρισμα του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

Shape = Ακανόνιστο πολύγωνο 
Color = Μπεζ 

Density = 2.65g/cm² 

Bulk Density = 1.70 g/cm² 
Διαλυτότητα = Δε διαλύεται στο νερό 

Σημείο τήξης= 1610°C το σημείο τήξης εξαρτάται από την ποιότητα του υλικού και την προέλευση        
                    του προϊόντος. 

Σημείο βρασμού = 2230°C 

Σταθερότητα = Ο χαλαζίας είναι πάρα πολύ σταθερό υλικό .Δεν αντιδρά με οξέα. 
Θερμική σταθερότητα = Το προϊόν είναι σταθερό. 

 
Και την παρακάτω χημική ανάλυση: 

CaO=0.03% 
Fe2O3=0.005% 

K2O=0.005% 

Na2O=0.005% 
SiO2=99.6% 

TiO2=0.010% 
L.O.l=0.150% 

 

Οι κοκκομετρίες του προϊόντος σε (mm) είναι:  0.4-0.8, 3,0 – 6,0  
 

Το υλικό θα παραδοθεί εφ’ άπαξ σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία μας, σε συσκευασίες των 25kg.  
Χρόνος παράδοσης και αποπεράτωσης εργασιών : 30 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό 10 ημέρες όταν θα πραγματοποιούνται εργασίες. 
 

Θεωρήθηκε 30/06/2020 
 

 
 

Ο συντάξας      Ο προϊστάμενος της Δ/νσης    

           Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού 

 

Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης 

      

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



        Δράμα, 30-06-2020 

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: Ιωάννης Λαζαρίδης  Προμήθεια ανταλλακτικών κολυμβητηρίου 
Τηλέφωνο: 2521027415 

Ηλ. Ταχυδρομ. ilaza@dimosdramas.gr 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1600 6400 1.536,00 7.936,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 0,4-
0,8mm 

ΚΙΛΑ 1760 0,4 704 168,96 872,96 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ  3-6 
mm 

ΚΙΛΑ 880 0,4 352 84,48 436,48 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 300 600 144,00 744,00 

ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ Φ90  ΤΕΜΑΧΙΟ 1 170 170 40,80 210,80 

BANEΣ PVC Φ90 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 150 600 144,00 744,00 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 1 250 250 60,00 310,00 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 2500 2500 600,00 3.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ       
11.576,00 2.778,24 14.354,24 

 
 

Θεωρήθηκε 30/06/2020 

 
 

 

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

και Πολιτισμού 
 
 
 

 
Ιωάννης Λαζαρίδης     Κωνσταντίνος Τριανταφυλ 

mailto:ilaza@dimosdramas.gr

