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 Αντικείμενο προμήθειας 
 

Η παξνύζα αθνξά  ζηελ πξνκήζεηα  ηωλ παξαθάηω   ρεκηθώλ πιηθώλ  γηα ηελ  
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηωλ δεμακελώλ ηνπ Γεκνηηθνύ θνιπκβεηεξίνπ Νάνπζαο  θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
 
 

 
1. YΠΟΦΛΩΡΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ 12%-14%  

2. ΔΙΦΛΩΡΟΪΟΚΤΑΝΟΤΡΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ 56%  

3. PH  MINUS  ΤΓΡΟ 

4. ΤΓΡΟ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ 

5. ΤΓΡΟ ΚΡΟΚΙΔΩΣΙΚΟ 

6. ΜΕΣΑΔΙΘΕΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ 

7. ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ 

8. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ 

9. ΤΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΘΙΕΙ ΑΛΑΣΩΝ 

 

 

 

 

1.ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ YΠΟΦΛΩΡΙΩΔΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 
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Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου,  διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου 
από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα,  συσκευασμένο σε δεξαμενές από PVC ή ΡΕ. Οι 
προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 901/99, ώστε να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.  
 Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι 11-15% κ.β και σε 
NaClO3<5.4% κ.β. ενεργού χλωρίου. Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι όρια: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σο 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 ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Σο διάλυμα  θα μεταφέρεται  σε κατάλληλες  πλαστικές δεξαμενές  οι οποίες  δε θα πρέπει να 
έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο υλικό ή θα πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλο καθαρισμό 
πριν την πλήρωσή τους με  NaOCl. Οι κενές δεξαμενές θα επιστρέφονται στον προμηθευτή ή  
αν απαιτείται θα  παραμένουν στο Δήμο με επιπλέον χρέωση  σύμφωνα με την  προσφορά 
του. 
 
2. ΦΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΦΛΩΡΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ  ΤΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ  

υστατικό διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο   
ταθεροποιημένο οργανικό χλώριο γρήγορης  διάλυσης σε κόκκους, για την απολύμανση 
του νερού κολυμβητικών δεξαμενών. Εξαιτίας της υψηλής διαλυτότητας στο νερό, 
λαμβάνεται γρήγορα η απαιτούμενη ποσότητα του υπολειπόμενου χλωρίου. Δεν περιέχει 
ασβέστιο, δεν προκαλεί επικαθίσεις αλάτων κι έτσι δεν μπλοκάρει το φίλτρο. Σο διαθέσιμο 
χλώριο 55-60% δεν μεταβάλλει την τιμή του PΗ στο νερό. 
 
3. ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΡΗ MINUS ( ΔΙΟΡΘΩΗ ΡΗ ) 
υστατικά % p / p 
Θειικό οξύ 38%  
αδρανής συστατικό 62% 
 
4. ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΛΓΟΚΣΟΝΟΤ 
υστατικά % p / p 
Benzylconium χλωριούχο 20%  
Αδρανής συστατικό 80% - 
 
 

5. ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΤΓΡΟΤ ΚΡΟΚΙΔΩΣΙΚΟΤ 

Παράμετρος(σε mg/Kg ενεργού Cl2) Μέγιστη Σιμή 

Αρσενικό 5 

Κάδμιο 5 

Φρώμιο 5 

Τδράργυρος 5 

Νικέλιο 10 

Μόλυβδος 15 

Αντιμόνιο 25 

ελήνιο 25 
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Τγρό κροκυδωτικό ταχείας δράσης για την διατήρηση του νερού κρυστάλλινα καθαρού. 

Είναι φυσικό πολυμερές, μη τοξικό, βιοαποικοδομήσιμο από κελύφη οστρακοειδών. Αφαιρεί 

οργανικές ουσίες, λίπη, λάδια και διαλυμένα μέταλλα (σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό, κλπ). Δεν 

επιτρέπει επικαθίσεις βρομιάς στον πυθμένα της πισίνας. Αντιμετωπίζει γρήγορα και 

αποτελεσματικά την εμφάνιση θολότητας και υποβοηθά την λειτουργία των φίλτρων σε 

πισίνες και δεν μεταβάλει το ΡΗ. Έχει την ιδιότητα να συσσωματώνει τα μικρά αιωρούμενα 

στερεά, που δημιουργούν την θολότητα στο νερό, σε μεγαλύτερα σωματίδια τα οποία 

συγκρατούνται ευκολότερα από τα φίλτρα άμμου. 

6.  ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΜΕΣΑΔΙΘΕΙΩΔΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 

Μεταδιθειώδες νάτριο σε σκόνη (98% Na2S2O5) . Φρησιμοποιείται για την αποχλωρίωση π.χ. 

σε πισίνες. Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση 

και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι 

κατάλληλο για τρόφιμα (E 223). 

7.  ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ 
 
Κρυσταλλική λευκή άοσμη σκόνη με χημικό τύπο NaHCO3. Αυξάνει το επίπεδο του ph του 
νερού ώστε να το εξισορροπήσει.  
ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 231 / 2012 / ΕΚ. Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό 
(EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
8. ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΤ ΝΑΣΡΙΟΤ 
 
Λευκή άοσμη σκόνη με χημικό τύπο Na2CO3.  Αυξάνει το επίπεδο του pH στο νερό όταν είναι 
χαμηλότερο του 7,2 και εξουδετερώνει τις όξινες αντιδράσεις.  
Ανταποκρίνεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δοσολογία : 1,5 Kg / 100m3 νερού για να αυξήσουμε το pH του νερού κατά 0,2 μονάδες. 
Ρίχνουμε την δοσολογία σε ένα δοχείο γεμάτο με νερό και αδειάζουμε το μίγμα επάνω σε 
όλη την επιφάνεια της πισίνας.  
 
9. ΦΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ   ΤΓΡΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΘΙΕΙ ΑΛΑΣΩΝ  
 
Ένα ειδικό προϊόν το οποίο εμποδίζει την απόθεση αλάτων στα τοιχώματα των 
κολυμβητικών δεξαμενών. Επίσης αποφεύγουμε τη φραγή και διάβρωση των συστημάτων 
φίλτρανσης της πισίνας. 
Να είναι κατάλληλο για τους αρμούς, τα πλακάκια και τα τοιχώματα των κολυμβητικών 
δεξαμενών.  
Αρχική δόση:10-12gr για κάθε κυβικό μέτρο νερού m3. 
Η αναλογία χρήσεως εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού σε κάθε περίπτωση. 
Δόση συντήρησης 1 φορά τον μήνα: 10-20gr για κάθε κυβικό μέτρο m3 νερού. 
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Οι προδιαγραφές των  υπό προμήθεια προϊόντων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το 
πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 901/99, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του για την 
χρησιμοποίηση του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση. 
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ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ – ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 

Α/

Α 
ΕΙΔΟ cpv ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
Yποχλωριώδες νάτριο   12%-

14% 
24312220-2 Kg 23.725 

2 
Διχλωροϊσσοκυανουρικό 

νάτριο 56%  
24455000-8 Kg 900 

3 PH  MINUS ΤΓΡΟ 24311411-1 Kg 2.000 

4 ΤΓΡΟ ΑΛΓΟΚΣΟΝΟ 24455000-8 Kg 1.000 

5 ΤΓΡΟ ΚΡΟΚΙΔΩΣΙΚΟ 24958200-6 Kg 250 

6 ΜΕΣΑΔΙΘΕΙΩΔΕ ΝΑΣΡΙΟ 24957000-7 Kg 200 

7 
ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΑ 

 
24313320-0 Kg 250 

8 
        ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ 

 
24313310-7 Kg 300 

9 

ΤΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΘΙΕΙ 

ΑΛΑΣΩΝ 

 

24950000-8 Kg 250 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Α) Είδη με ΥΠΑ 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α
/
Α 

ΕΙΔΟ ΦΗΜΙΚΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ 

CPV ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΑΞΙΑ 

(€) 

1 
Yποχλωριώδες νάτριο   

12%-14% 
24312220-2 

23.725 kg 0,42 9.964,50 

ΤΝΟΛΟ (ΑΝΕΤ Υ.Π.Α.) 9.964,50 € 

Υ.Π.Α. 6% 597,87 € 

ΤΝΟΛΟ(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Υ.Π.Α.) 10.562,37 € 





[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Είδη με ΥΠΑ 24% 
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Α
/
Α 

ΕΙΔΟ ΦΗΜΙΚΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ 

CPV ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΑΞΙΑ 

(€) 

2 
Διχλωροϊσσοκυανουρι-

κό νάτριο 56%  
24455000-8 

900  kg 4,95 4.455,00 

3 PH  MINUS ΤΓΡΟ 24311411-1 
2.000 kg 0,98 1.960,00 

4 ΤΓΡΟ ΑΛΓΟΚΣΟΝΟ 24455000-8 
1.000 kg 1,80 1.800,00 

5 ΤΓΡΟ ΚΡΟΚΙΔΩΣΙΚΟ 
     24958200-6 250 kg 1,90 475,00 

6 
ΜΕΣΑΔΙΘΕΙΩΔΕ 

ΝΑΣΡΙΟ 

24957000-7 

200 kg 1,60 320,00 

7 

ΔΙΣΣΑΝΘΡΑΚΙΚΗ 

ΟΔΑ 

 

24313320-0 

250kg 1,30 325,00 

8 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΣΡΙΟ 

 

24313310-7 

300kg 1,30 390,00 

9 

ΤΓΡΟ ΓΙΑ 

ΕΠΙΚΑΘΙΕΙ 

ΑΛΑΣΩΝ 

 

24950000-8 250kg 10,00 2.500,00 

ΤΝΟΛΟ (ΑΝΕΤ Υ.Π.Α.) 12.225,00 € 

Υ.Π.Α. 24% 2.934,00 € 

ΤΝΟΛΟ(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Υ.Π.Α.) 15.159,00 € 
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Η ανωτέρω δαπάνη  προϋπολογίζεται σε 25.721,37 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 
6% και 24%  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 02.15.6633 του προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2022 
και τον αντίστοιχο του έτους 2023. 
Ο προμηθευτής θ ‘αναδειχθεί με απόφαση του Δημάρχου. Προσφορά που δεν θα είναι 
σύμφωνη με τις Σεχνικές Προδιαγραφές -  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, θα απορρίπτεται.  
 

Γιάρκεια ιστύος της σύμβασης 

Η σύμβαση που  θα υπογραφεί θα έχει ετήσια ισχύ (12 μήνες) , με έναρξη ισχύος την 
ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.  
 

Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – παραλαβή 

Η προμήθεια θα γίνεται  τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του δημοτικού κολυμβητηρίου, 

μετά από την σχετική εντολή του αρμόδιου υπαλλήλου.  Επισημαίνεται ότι οι ποσότητες 

είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της 

Τπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται υπέρβαση της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Σα υλικά θα παραδίδονται στο δημοτικό κολυμβητήριο , που βρίσκεται στο 

άλσος του Αγ. Νικολάου στη Νάουσα, με ευθύνη και κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά 

τον προμηθευτή. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών του Δήμου Η.Π. Νάουσας , όπως κάθε φορά αυτή ισχύει με την κατάθεση του 

σχετικού δελτίου αποστολής – τιμολογίου. 

Πληρωμές 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση της προμήθειας, 

με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή των αντίστοιχων εξοφλητικών 

τιμολογίων . 

Νάοσσα      18  -   5  - 2022 

   

- ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     -                                                                            - Ο συντάξας - 
                                                                             Ο Πποϊζηάμενορ Αςηοηελούρ Σμήμαηορ 

             Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ                                         Κοινωνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ και Πολιηιζμού  

                                                                            Δήμος Νάοςζαρ    

 

 

 

          ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ                                                             Υαπιζόποςλορ  Αλέξανδπορ                                               

 




