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ΥΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   
 

ΘΔΜΑ: Γηελέξγεηα πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «Υεκηθώλ Πηζίλαο Γεκνηηθνύ 
Κνιπκβεηεξίνπ»  
 

Ο  Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ 

 

έρνληαο ππ’ όςηλ  

1. Σηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209  ηνπ N. 3463/06. 

2. Σν γεγνλόο όηη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηξερνύζεο ρξήζεσο θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 15-6633.0001,  

έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο. 

3. Σελ Πξόηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκό Μεηξώνπ Γεζκεύζεσο: Α/206/16-02-
2016 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

Ν.4281/2014 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο  Απόθαζεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02. 

7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 65/2016 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξόηεζεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ ΔΚΠΟΣΑ. 

8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 2/2016 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ. 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 41/2016 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

πξνκήζεηα.   

10.  Σν ππ’ αξηζ. 2682/15-02-2016 πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ πξνκήζεηα «Υεκηθώλ Πηζίλαο    
Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ» κε αξηζ. ΑΓΑΜ: 16REQ003827828 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
 

 Κάισκλος, 24/02/2016 
Αρηζ. Πρωη.: 3281 
 
  

ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο 

Πιεξνθ.: Μ. Μπαϊράκες 
Σειέθσλν: 22430-59 169 
           fax: 22430-28440 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :  «Υεκηθώλ Πηζίλαο Γεκνηηθνύ 
Κνιπκβεηεξίνπ» 
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11. Σελ ππ’ αξηζ. 28/3074/19-02-2016 Απόθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 55/2016 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε 

ΑΓΑΜ:16REQ003853588 πεξί έγθξηζεο ηεο Α/206/12-02-2016 Πξόηαζεο Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνύο αηηήκαηνο, έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνύ 6.800,00€ ζε 

βάξνο ηνπ θσδηθνύ 15-6633.0001.  

13.  Σελ ππ’ αξηζ.   62/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζε ησλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο ππ’ αξηζ. 2/2016 κειέηεο θαη θαζνξηζκόο ησλ όξσλ 

δεκνπξάηεζεο.  

14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί 

κεηαβίβαζεο εμνπζίαο   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε   

Πξνθεξύζζεηαη ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

γηα ηελ πξνκήζεηα  ησλ παξαθάησ εηδώλ: 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
 ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΓΔ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 

14% ΠΔΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΥΛΩΡΙΟ 
lt 12000 

2 PH MINUS  lt 3500 

3 
ΑΛΓΔΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 

lt 300 

4 

ΓΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΓΑ ΟΞΙΝΟ 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ ΣΩΝ 
25ΚG)  

kgr 25 

5 ΣΔΣ ΜΔΣΡΗΗ PH & ΥΛΩΡΙΟΤ  τεμ 1 

6 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ ΡΥ240mv, 

230ml τεμ 1 

7 ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ Ρh7,01, 230ml τεμ 1 

8 ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΓΙΑΛΤΜΑ Ph:4,01, 230ml τεμ 1 

 

Άρζρο2ο 

Καζνξίδνπκε ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ σο εμήο: 

1. Σα πξνζθεξόκελα είδε πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ  κε ηελ 

62/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 04/03/2016 θαη 

ώξα από 10:00 έσο 11:00 ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 
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3. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη 

ελώζεηο πξνκεζεπηώλ,  εθ’ όζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

4. Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί ποηλή 

αποθιεηζκού ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

α.  .Δμνπζηνδόηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθόζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθό 

πξόζσπν. Η εμνπζηνδόηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή ζε δήισζε 

ηνπ Ν. 1599/86 όηαλ αθνξά θπζηθό πξόζσπν. Όηαλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία Α.Δ., απαηηείηαη 

πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό θαη όπνπ ζα νξίδεηαη όηη εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδώζεη 

ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ, όπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεύσλ ηελ εηαηξεία.  

 β. Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 

 γ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πξνο ηνπο 

νπνίνπο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ 

 δ. Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ θαη 

αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπο ελώ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειώλ ηνπ Γ/  

ηνπο   

 ε. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ όπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην 

είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπο πνπ ζα είλαη ζπλαθή κε ην πξνο πξνκήζεηα αληηθείκελν.    

ζη. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη δελ 

πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη όηη δελ ηειεί ππό θαζεζηώο 

απνθιεηζκνύ ζπκκεηνρή ηεο από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. 

δ. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ  θαη λόκσλ θαη  ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ή 

πνηόλ όξν δελ απνδέρεηαη. 

 ε. Τπεύζπλε δήισζε πνπ ζα δειώλεη όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο ζα 

πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο κειέηεο  ζα είλαη θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ θαη θαηάιιεια γηα ρξήζε Πηζίλαο. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα θάπνηα ήδε 

δηαπηζησζεί όηη δελ είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ 

ηόηε δεζκεύνκαη λα ηα αληηθαηαζηήζσ κε άιια θαιύηεξεο κάξθαο θαη πνηόηεηαο κε ηελ ίδηα 

ζπκβαηηθή ηηκή.   

Θ. Πηζηνπνηεηηθό Γεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο.  
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5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενύηαη λα 

θαηαζέζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό 

ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερόκελν ηεο 

εγγύεζεο δηακνξθώλεηαη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 

ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ην Ν. 4281/2014. 

   

6. Με ποηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

κέζα ζε θάθειν  θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηρά  ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη θαη όια 

ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 

7.  ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο  αλαγξάθεηαη: 

α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

γ. Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκόο πξσηνθόιινπ). 

δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν 

πξνζθνξάο  ηνπνζεηνύληαη κε ποηλή αποθιεηζκού: 

     α. Όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.   

    β. Καιά ζθξαγηζκέλνο  ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη 

ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή 

ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ,  

ππνγξάθεηαη είηε από όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην. Οη δηαγωληδόκελοη επί ποηλή αποθιεηζκού ζα 

σποβάιιοσλ προζθορά γηα όια ηα είδε. Οη δηαγσληδόκελνη επί ποηλή 

αποθιεηζκού ζην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα δειώζνπλ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ. Η ηηκή κνλάδνο πξνζθνξάο επί ποηλή 

αποθιεηζκού δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή κνλάδνο ηεο δηαθήξπμεο.  

     Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε  ΔΤΡΩ  θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πιηθώλ ειεύζεξσλ ζην Γήκν.  

          Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα  σο εμήο : 

                    α. Σηκή κε θξαηήζεηο , ρσξίο ην ΦΠΑ. 

                         β. Πνζνζηό ΦΠΑ ( επί ηνηο εθαηό ) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 

               Γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ιακβάλεηαη ππ’ όςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ην 

ΦΠΑ. 
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               Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν 

Καιπκλίσλ (Κάιπκλνο Σ.Κ. 85200  ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνύκελε κέξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ δειαδή κέρξη ηελ   03/03/2016.    

        Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή  δηαγσληζκνύ 

από ηηο   10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο. 

Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη σο εμήο: 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκόζηα κέρξη ηε 

ώξα ιήμε απνδνρήο πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζεο. ε θάζε θάθειν 

πνπ παξαδίδεηαη εθόζνλ βεβαησζεί ε λόκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε 

δηαγσληδόκελνπ, αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αύμσλ 

αξηζκόο. Όηαλ πεξάζεη ε ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξύζζεηαη ε ιήμε 

παξάδνζεο πξνζθνξώλ θαη αλαγξάθεηαη απηό ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεύεηαη γηα νπνηνδήπνηε 

ιόγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε πνηλή αθπξόηεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Μεηά 

ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ελώ ζπλερίδεηαη δεκόζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη 

από ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί 

επηδόζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα έγγξαθα – δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, 

πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζύκθσλν ή όρη, πξνο ηνπ όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο οηθολοκηθής προζθοράς 

παξακέλεη θιεηζηόο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή όπνπ ε επηηξνπή1 

ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνύο πνπ απνθιείνληαη. 

Αθνινύζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκόζηα αλαθνηλώλνληαη ηα νλόκαηα όζσλ 

απνθιείζζεθαλ θαη ν ιόγνο ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε 

εκέξα θαη ώξα πνπ ζα νξίζεη ε επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδόκελσλ αλνίγνληαη νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθό Πραθηηθό ηωλ  

Οηθολοκηθώλ Προζθορώλ – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε όπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ επ’ απηνύ ηπρόλ ελζηάζεηο. Η επηηξνπή 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθό (Πξαθηηθό παξαιαβήο – απνζθξάγηζεο 

πξνζθνξώλ – εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δύν πξαθηηθά (πξαθηηθό παξαιαβήο & 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ & πξαθηηθό νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο – εηζήγεζε γηα αλάζεζε).     

8. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 90 

εκερώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνύ.  

9. Σα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ ην αξγόηεξν 5 

εκέξεο από ηελ ηειεθσληθή ή έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γξαθείνπ Αζιεηηζκνύ ηνπ 

                                                           
1 Άξζξν 11 παξ 8 ΔΚΠΟΣΑ :  Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε αξκόδηα επηηξνπή , δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε 
ζπκκόξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξώλ ηνπο πξνο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  Ο έιεγρνο απηόο κπνξεί λα γίλεη ζε 
άιιν κεηαγελέζηεξν  ρξόλν  
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Γήκνπ Καιπκλίσλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα πξνκεζεπηεί  ιηγόηεξε πνζόηεηα Υεκηθώλ από ηελ πκβαηηθή ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 50% απηήο.     

10.  Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή ύζηεξα από ζρεηηθό έιεγρν, κέζα ζε ρξόλν 15 εκεξώλ από θάζε 

ηκεκαηηθή παξάδνζε απηώλ. 

11.  Η ζπκβαηηθή αμία ησλ εηδώλ ζα πιεξώλεηαη ηκεκαηηθά κεηά από θάζε ηκεκαηηθή 

νξηζηηθή παξαιαβή απηώλ, κεηά ηελ έθδνζε θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

12.  ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθώλ, εθηόο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνύληαη θαη όιεο νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

    13. Η θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε όπνηνλ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειόηεξε 

ηηκή εθόζνλ θξηζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε πιεξνύλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο δηαθήξπμεο, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Η ζύκβαζε ηζτύεη γηα ηο 2016. 

    14.  Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

ζην δηαδίθηπν (ΓΙΑΤΓΔΙΑ). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 75€) ηεο δηαθήξπμεο, ηα 

θεξύθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξύλνπλ 

ηνλ αλάδνρν. Οιόθιεξε ε δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθό Μεηξών 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε 

www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο www.kalymnos.gov.gr. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

«ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ»  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  : ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 2/2016
     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

 5.806,25€ 
 
Ι.Π. 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ   

Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα επώλπκσλ Υεκηθώλ Πηζίλαο γηα ηελ θάιπςε 
ησλ αλαγθώλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ  Γήκνπ Καιπκλίσλ. Σα ρεκηθά επί ποηλή αποθιεηζκού 
ζα είλαη ζε ζθξαγηζκέλα εξγνζηαζηαθά κε ηαηλία αζθαιείαο δνρεία ησλ 20 – 30 lt. Η 
δηηηαλζξαθηθή ζόδα ζα είλαη ζε ζθξαγηζκέλα ζαθηά. Αλνηθηέο ζπζθεπαζίεο θαηά ηελ παξαιαβή 
δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ακέζσο θαη ζα αληηθαζηζηνύληαη.  
Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο είλαη: 
 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
 ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ 

ΠΙΙΝΑ 14% ΠΕΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ Ε 

ΥΛΩΡΙΟ 

lt 12000 

2 PH MINUS  lt 3500 

3 
ΑΛΓΕΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 

lt 300 

4 

ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ ΟΞΙΝΟ 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ ΣΩΝ 

25ΚG)  
kgr 25 

5 ΣΕΣ ΜΕΣΡΗΗ PH & ΥΛΩΡΙΟΤ  τεμ 1 

6 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ ΡΥ240mv, 

230ml 
τεμ 1 

7 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ Ρh7,01, 230ml 

τεμ 1 

8 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ Ph:4,01, 

230ml τεμ 1 

 

       Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί ιηγόηεξε πνζόηεηα ρεκηθώλ από ηελ 
ζπκβαηηθή ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηό 50% απηήο.  

  Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα έρεη πξνϋπνινγηζηεί ελδεηθηηθά ζην πνζό ησλ 
5.806,25€ ζπλ 16% Φ.Π.Α θαη ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2016. Έρεη πξνβιεθζεί 
ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Κ.Α.15.6633.0001. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  : ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ 
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 2/2016
     

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

 5.806,25€ 
 
Ι.Π. 

 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

1 

 ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΔΕ 

ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ 

ΠΙΙΝΑ 14% 

ΠΕΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Ε ΥΛΩΡΙΟ 

lt 12000 0,34 4080 

2 PH MINUS  lt 3500 0,35 1225 

3 
ΑΛΓΕΟΚΣΟΝΟ 

ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ lt 300 1,25 375 

4 

ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ 

ΟΔΑ ΟΞΙΝΟ 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 

ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ 

ΣΩΝ 25ΚG)  

kgr 25 0,85 21,25 

5 
ΣΕΣ ΜΕΣΡΗΗ 

PH & ΥΛΩΡΙΟΤ  τεμ 1 25,00 25 

6 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ 

ΡΥ240mv, 230ml 
τεμ 1 40,00 40 

7 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ Ρh7,01, 

230ml 
τεμ 1 20,00 20 

8 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ 

ΔΙΑΛΤΜΑ Ph:4,01, 

230ml 
τεμ 1 20,00 20 

ύνολο 5806,25 

Φ.Π.Α. 16% 929 

Γενικό ύνολο 6735,25 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        Κάισκλος …../..…/2016 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ 
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Προκήζεηα «ΥΗΜΙΚΩΝ ΠΙΙΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟΤ» 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Σεο επηρείξεζεο ________________________, έδξα ____________________ 

Οδόο_________________________________,    Αξηζκόο ______________ ,  

Σειέθσλν _____________, FAX ____________________ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΣΙΜΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ  ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ  

1 

 ΤΠΟΥΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ ΓΙΑ 

ΠΙΙΝΑ 14% ΠΕΡΙΟΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Ε ΥΛΩΡΙΟ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

lt 12000 0,34 

 

 

2 

PH MINUS ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

lt 3500 0,35 

 

 

3 

ΑΛΓΕΟΚΣΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΙΝΑ 

ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ 

ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

lt 300 1,25 

 

 

4 

ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ ΟΞΙΝΟ 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ (ΑΚΙΑ 

ΣΩΝ 25ΚG) ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

kgr 25 0,85 

 

 

5 

ΣΕΣ ΜΕΣΡΗΗ PH & 

ΥΛΩΡΙΟΤ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

τεμ 1 25,00 

 

 

6 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ 

ΡΥ240mv, 230ml ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

τεμ 1 40,00 

 

 

7 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ 

Ρh7,01, 230ml ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

τεμ 1 20,00 
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8 

ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ 

Ph:4,01, 230ml ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ 

…………………………………….. 

τεμ 1 20,00 

 

 

ύλνιν  

Φ.Π.Α. 16%  

Γεληθό ύλνιν  

 
                            Κάισκλος  …./…/2016 
                                  Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

 

            
  Ο Αληηδήκαξρνο 

Οηθνλνκηθώλ & 
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 
 
 

 
Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ 
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