
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝ ΙΚΗ  ∆ /ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου
Ταχ. Κώδικας:104 38 
Τηλέφωνο: 210-5245828 
Φαξ:210-5228464 
Ηλ. Ταχ/µείο: a.xouliaras@athens.gr

 

∆ Η
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133 Α’/19
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας

2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
ισχύει. 

3. Του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει
4. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
παρ. 21 και 23 του άρθρου 10 του

5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
του Π.∆. 318/1992 (Α΄
αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων

6. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) 
Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές

7. Των Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) 
την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (
Π1/89/11.1.2013 (Α∆Α: ΒΕΦΝΦ
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
∆17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 

 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
 
 Αρ. Πρωτ.: 131145/15-
Αθήνα:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Παλαιολόγου 9 

gr  

  Βαθµός Ασφάλειας: Αδιαβάθµητο
  Βαθµός Προτεραιότητας
  Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
24312220-2, 24311470
 

                ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
                14.632

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο 
∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν 

Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων

προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως

όπως ισχύει. 
Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν
άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄). 
ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – 

. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις

οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής
∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής

αντιγράφων εγγράφων» 
ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσα
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την

πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει,  
ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ

1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β/3400/2012), το έγγραφο του

Α∆Α ΒΕΦΝΦ-∆ΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό
Συµβάσεων Στοιχείων Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών
463/31.01.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

1

-6-2020 

Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
∆ιατήρησης: 5ετία 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ 

ΣΤΙΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»  

ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – CPV 

24311470-2, 24959200-3  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
4.632,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Συµµετοχής-Βελτίωση της 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

όπως τροποποιήθηκε και 

και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
όπως αντικαταστάθηκαν µε τις 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
 Τροποποίηση ∆ιατάξεων 

ρυθµίσεις» και της υπ’ 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

Προσαρµογή της Ελληνικής 
για την καταπολέµηση των 

άρθρο 10 (ΦΕΚ Α/14/2.2.2012), 
έγγραφο του Γ.Γ. Εµπορίου 

ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
και Προµηθειών, την υπ’ αριθ. 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
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Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σχετικά µε τη «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και την υπ’ αριθ. 
Π1/678/26.03.2013 Εγκύκλιο 1 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε θέµα: «Λειτουργία του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)», 

8. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε τη υποχρέωση ανάρτησης Νόµων 
και Πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » και άλλες διατάξεις. 

9. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

10. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄ σύµφωνα µε το 
οποίο για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου.  

11. Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις  

12. Του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» και της υπ’ αρ. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά µε την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες και παροχή οδηγιών, 

13. Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “ Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” , 

14. Του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού 
των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, 

15. Της κατευθυντήριας οδηγίας 19/08-05-2017 (Απόφαση 31/2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ: 
16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 33828/11-02-2020 (Α∆ΑΜ:20REQ006464655 2020-03-22) Πρωτογενές Αίτηµα 

της ∆/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης – Τµήµα Παιδικών Εξοχών, 
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 58914/9-3-2020 (Α∆Α:ΩΨ4ΦΩ6Μ-Ψ7Θ, Α∆ΑΜ:20REQ006464644 2020-03-

22) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που αποφασίζει τη δέσµευση της πίστωσης του ποσού των 
7.316,00€ συµπ. Φ.Π.Α. για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Αθηναίων Οικ. έτος 2020 Φορέας 15, Κ.Α 6633.002 
«Προµήθεια χηµικού υλικού»| για την αντιµετώπιση της δαπάνης για την Προµ. χηµ. υλικού για 
την λειτουργία των Παιδ. Εξοχών του ∆ήµου Αθηναίων στον Αγ. Ανδρέα Αττικής, συν. πρ/σµού 
14.632,00€ συµπ. ΦΠΑ, κατανεµηµένο ως εξής: 7.316,00€ για το ο.έ 2020 και δέσµευσή 
7.316,00€ για το ο.έ.2021,  

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 68821/27-3-2020 έγγραφο αίτηµα της ∆/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και 
∆ιά Βίου Μάθησης – Τµήµα Παιδικών Εξοχών προς τη ∆/νση Προµηθειών για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, στο οποίο βεβαιώνεται επιπλέον η µη ύπαρξη άλλης οµοειδούς 
διαδικασίας στον Κ.Α. 6633.002 Φ15, 

19. Τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της ∆/νσης Παιδικής 
Ηλικίας, Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης – Τµήµα Παιδικών Εξοχών, 

20. Το γεγονός ότι η δαπάνη είναι µέχρι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Την έγκριση της «Προµήθειας χηµικού υλικού στις Παιδικές Εξοχές του ∆ήµου Αθηναίων στον 
Άγιο Ανδρέα Αττικής για τα έτη 2020-2021», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού δεκατεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (14.632,00€) συµπ. ΦΠΑ 24%, µε τη διαδικασία της 
Απευθείας Ανάθεσης, σύµφωνα µε τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
2. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης, οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
3. Εξουσιοδοτεί την καθ’ ύλην αρµόδια ∆/νση όπως προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια επί σκοπώ 
υλοποίησης του εν θέµατι αντικειµένου. 
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Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα αφορά το σύνολο της προµήθειας εφόσον η προσφορά είναι 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιµής και σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
Η παράδοση της προµήθειας των χηµικών υλικών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιείται στις Εγκαταστάσεις των Παιδικών 
Εξοχών του  ∆ήµου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος 105 
Τ.Κ. 19005) ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της.  
 
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για το 2020 σε είκοσι (20) ηµέρες από την ανάρτηση της σύµβασης 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ και τµηµατικά όπως αναγράφεται παραπάνω. Για το 2021, από 25-6-2021 και 
τµηµατικά, οµοίως µε άνωθεν. 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 
 

 
ΚΟΙΝ:                 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών  
3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
4. ∆/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης – Τµήµα Παιδικών Εξοχών 
5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021» 

 Κ.Α.: 6633.002 Φ 15/Δ23 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.632,00  

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021 

 

∆/ΝΣΗ: ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

CPV:  

1. 24312220-2(υποχλωριώδες νάτριο). 

2. 24311470-2(υδροχλωρικό οξύ). 

3. 24959200-3(χημικά στοιχεία σε μορφή δισκίου)  

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
- Τεχνική Έκθεση 
- Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
- Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2020&2021» 

 Κ.Α.: 6633.002 Φ 15 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.632,00  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια χημικού υλικού [υποχλωριώδες νάτριο, υδροχλωρικό οξύ, 

ταμπλέτες μέτρησης ελευθέρου χλωρίου (dpd no1) και ταμπλέτες μέτρησης pH (phenol red)] για τις κολυμβητικές 

δεξαμενές των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τα έτη 2020 και 2021. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα προβλεπόμενα έξοδα του Κ.Α. 6633.002 “Προμήθεια Χημικού Υλικού” 

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020, ομοίως και το έτος 2021.  

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

Χαραλαμπία – Όλγα 

Νερουλίδου      Αργύριος Ράπτης  Σάββας Κυτίδης         Αντώνιος Κουτάντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 &2021» 

 Κ.Α.: 6633.002 Φ 15 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.632,00  

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο  

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια χημικού υλικού για τις κολυμβητικές δεξαμενές των Παιδικών 

Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. 

Η παρεχόμενη προμήθεια θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τα όσα ορίζονται από την κείμενη Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία.  

 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις:  

- Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
- N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 

Άρθρο 3ο  Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας:  

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής. 

 

Άρθρο 4ο  Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης - Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τα άρθρα 

209-215 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από 

τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια 

υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζονται τα δύο έτη (2020-2021). 

Χρονοδιάγραμμα τμηματικής παράδοσης των προς προμήθεια υλικών: 
Η παράδοση της προμήθειας των χημικών υλικών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται στις Εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του 

Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής (Λεωφ. Ποσειδώνος 105 Τ.Κ. 19005) ή σε 

οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδείξει η Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών της. 

Για το 2020 σε είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και τμηματικά όπως 

αναγράφεται παραπάνω. 
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Για το 2021 από 25-6-2021 και τμηματικά, ομοίως με άνωθεν. 

 

Άρθρο 5ο 
 

Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε 

ενδεχόμενο λήξης του συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ανωτέρω ποσότητας, η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από το Δήμο Αθηναίων τυχόν οικονομικές 

αξιώσεις για αποζημίωσή του. 

 

Άρθρο 6ο  Παραλαβή  – Πληρωμή 

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη υλικών στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα 

Αττικής. Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή. 

Οι συσκευασίες των προϊόντων (δηλαδή τα δοχεία με το Υποχλωριώδες νάτριο και το Υδροχλωρικό οξύ) θα 

ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. 

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου "της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης", σύμφωνα με το 

άρθρο 221, παρ. 11 εδ.β) του Ν.4412/16.  

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από τα τεύχη χρόνο.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/16 όπως ισχύει.  

 

Οι αναφερόμενες τιμές θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ και για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού υπογραφεί το 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής από 

το Δήμο. 

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τις ποσότητες της μελέτης. 

Άρθρο 7ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ 24% βαρύνει τον Δήμο Αθηναίων. 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

Χαραλαμπία – Όλγα 

Νερουλίδου      Αργύριος Ράπτης  Σάββας Κυτίδης         Αντώνιος Κουτάντος 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Η2ΙΩ6Μ-Η7Α



 8

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/03/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020& 2021 » 

 Κ.Α.: 6633.002 Φ 15 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.632,00  

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Χημικού υλικού 2020-2021 
Κ.Α  6633.002 Φ.15 CPV24312220-2, 24311470-2, 24959200-3. 

 
 

• Υποχλωριώδες νάτριο δοχείο 20-25 λίτρων.  
• Υδροχλωρικό οξύ κατάλληλο για καθαρισμό πισίνας δοχείο 20-25 λίτρων. 
• Ταμπλέτες μέτρησης ελευθέρου χλωρίου (dpd no1) 
• Ταμπλέτες μέτρησης ph (phenol red) 

 
 

ΕΙΔΟΣ ΤΜΧ/λίτρα 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ/lt ή 

Μ/Μ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
2020 

ΣΥΝΟΛΟ 
2021 

ΣΥΝΟΛΟ 
2020-2021 

Υποχλωριώδες νάτριο 
8.000 lt 

κατ’έτος 0,65€ 5.200,00€ 5.200,00€ 10.400,00€ 

Υδροχλωρικό 31~33% 
1.000 lt 

κατ’έτος 0,60€ 600,00€ 600,00€ 1.200,00€ 
Ταμπλέτες μέτρησης 

ελευθέρου χλωρίου (dpd no1) 
250 τμχ 

κατ’ έτος 0,20€ 50,00€ 50,00€ 100,00€ 
Ταμπλέτες μέτρησης pH 

(phenol red) 
250 τμχ 

κατ’ έτος 0,20€ 50,00€ 50,00€ 100,00€ 
ΣΥΝΟΛΟ    5.900,00 5.900,00 11.800,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24%   1.416,00 1.416,00 2.832,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    7.316,00 7.316,00 14.632,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 12%-14% 
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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 20-25 λίτρων. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με τον 

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

αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την 

χρησιμοποίησή του σε πισίνες κολυμβητηρίου. 
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 ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού για πισίνες 

κολυμβητηρίου. 
Το διάλυμα θα μεταφέρεται σε κατάλληλά πλαστικά δοχεία χωρητικότητας 20-25 kgr, τα οποία δε θα πρέπει 

να έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό πριν την 

πλήρωσή τους με NaOCl. 
 
2. Υδροχλωρικό οξύ 31-33% HCl 31-33% κ.β 
Το υδροχλωρικό οξύ είναι ανόργανο ισχυρό οξύ περιεκτικότητας 31-33%κ.β. Το καθαρό υδροχλωρικό 
οξύ είναι τελείως άχρωμο, αλλά το υδροχλωρικό οξύ του εμπορίου είναι κιτρινωπό επειδή περιέχει 
προσμίξεις. Λειτουργεί ως μέσω ρύθμισης του pH της δεξαμενής και παράλληλα έχει και απολυμαντικές 

ιδιότητες. 
Θα παραδοθεί σε πλαστικά δοχεία  20-25 kg από PE ή πολυεστέρα και θα ανταποκρίνεται στον 
Κανονισμό REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 939/209. 
Εξωτερικά της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και οι οδηγίες 
προφύλαξης 
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 ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού για πισίνες 
κολυμβητηρίου. 
 

6. Το διάλυμα του υποχλωριώδους νατρίου 12%-14% κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά 

σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. 
7. Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του υλικού που θα αναφέρει την 

περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης. 
• Τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να παράγονται σε πιστοποιημένες κατά ISO 9001-

2015 μονάδες παραγωγής. 
• Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει φάκελο με το πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναμο της εταιρείας 

παραγωγής του προσφερόμενου είδους, τις τυχόν άδεις κυκλοφορίες που προβλέπονται από την 

νομοθεσία, φυλλάδια με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης του προσφερόμενου υλικού (MSDS)   το 

οποίο θα είναι εναρμονισμένο με τους κανονισμούς REACH 1907/2006/EK,CLP 1272/2008/EK και 

453/2010/ΕΚ, ώστε το προσωπικό του Δήμου να κάνει χρήση του υλικού λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πιστοποιητικά ανάλυσης και γενικά πληροφορίες που αφορούν στα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου προϊόντος. 
• Επίσης να διαθέτουν όπου χρειάζεται: άδεια κυκλοφορίας απολυμαντικού η βιοκτόνου από τον ΕΟΦ 

ή άλλη έγκριση Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς οίκου που να διασφαλίζει την νόμιμη κυκλοφορία 

απολυμαντικών – βιοκτόνων προϊόντων, να πληρούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό reach, δηλαδή να 

διαθέτουν δελτία δεδομένων ασφαλείας (σύμφωνα με τον 1907/2006/ΕΚ, άρθρο 31 και τον 

453/2010/ΕΚ [MSDS, e-MSDS]) και η καταχώρησή τους ως χημικών προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο 

Χημικών Προϊόντων με αναγραφή του αριθμού ταυτοποίησης / προϊόντος. 
• Η μεταφορά θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στην αποθήκη υλικών στις Παιδικές 

Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής και έπειτα από ενημέρωση από το Διαχειριστή Υλικού, με σταδιακό 

χρόνο παράδοσης. 
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• Οι συσκευασίες των προϊόντων (δηλαδή τα δοχεία με το Υποχλωριώδες νάτριο και το Υδροχλωρικό 

οξύ) θα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων. 
 

 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €14.632,00 δεκατεσσάρων 

χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων το ποσό των 

€7.316,00 επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι ευρώ του έτους 2020 θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 Δ.23 

του ΚΑ6633.002 “Προμήθεια Χημικού Υλικού” προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 και το ποσό των 

€7.316,00 επτά χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι ευρώ του έτους 2021 θα καταλογισθεί σε βάρος του Φ.15 Δ.23 

του ΚΑ 6633.002 “Προμήθεια Χημικού Υλικού” προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

Χαραλαμπία – Όλγα 

Νερουλίδου      Αργύριος Ράπτης  Σάββας Κυτίδης         Αντώνιος Κουτάντος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 
 
Αθήνα, 12/03/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 & 2021 » 

 Κ.Α.: 6633.002 Φ 15 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: €14.632,00  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Ο υπογραφόµενος………………………………………………………………………………………….. µε έδρα …………………….. 

…………………………………………………. ∆/νση ………………………….……………………… Τηλ. …….……………………, email 

…………………………. αφού έλαβα πλήρη γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης και των σχετικών εγγράφων αυτής, 

τους οποίους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα, που αφορούν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης για την 

«Προµήθεια χημικού υλικού στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για τα 

έτη 2020 - 2021» από το ∆ήµο Αθηναίων, προσφέρω τις παρακάτω τιµές (ολογράφως και αριθµητικώς): 

 

Α/Α 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

 (Αριθµητικώς)  
ΤΙΜΗ                   

(Ολογράφως) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Υποχλωριώδες νάτριο 8.000 lt 

κατ’έτος 
 

………………………
……………………… 

 
 

2 Υδροχλωρικό οξύ 1.000 lt 

κατ’έτος 
 

 
 

3 
Ταμπλέτες μέτρησης 

ελευθέρου χλωρίου 

(dpd no1) 

250 τμχ κατ’ 

έτος 
 

 
 

4 
Ταμπλέτες μέτρησης 

ph (phenol red) 
250 τμχ κατ’ 

έτος 
 

 
 

                              ΦΠΑ ……  

                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Για τον οικονομικό φορέα 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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