
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 19/2015 απόφασης του Διοικητικού 

του Συμβουλίου  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για 

την πραγματοποίηση της προμήθειας «Συστήματος άντλησης άμμου και νερού» όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων, δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον 

προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις 

οποίες έλαβαν γνώση. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα προσφερόμενα προϊόντα και να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού 

από το ΥΠΕΚΑ . 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Τρίτη  26.5.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση του 

Προέδρου η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Μετά την ανάθεση του Προέδρου και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει ο ανάδοχος να 

καταθέσει εγγυητική «καλής εκτέλεσης» ,η οποία θα ανέρχεται στο 5% του ποσού μείον του ΦΠΑ. 

Με το τέλος της προμήθειας επιστρέφεται στον ανάδοχο.  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές 

2. Πρότυπο εντύπου προσφοράς 

 

                                            Κύθηρα  18.5 . 2015 

 

                                      Εκ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων 



 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

__________________ 

 

Κύθηρα    6/5/ 2015  

                                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ    ∆Υ 

    Τεχνική εισήγηση του Προϊσταµένου Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κυθήρων, για την περιγραφή 
της προµήθειας  µε ειδικό τίτλο : Προµήθεια συστήµατος άντλησης αντλίας εκβάθυνσης άµµου και 
νερού.  
 
Προϋπολογισµός δαπάνης  µαζί µε Φ.Π.Α. : 12.000,00 EΥΡΩ 
 
Κωδικός αριθµός Προϋπολογισµού : 02.70.7131 
 
Πηγή χρηµατοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

     Σκοπός είναι η προµήθεια  Υποβρύχιας ηλεκτρικής αντλίας ακαθάρτων βαρέως τύπου µε 
αναδευτήρα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές: 

                     
1.Κύρια χαρακτηριστικά 

� Αναδευτήρας για ανάδευση & οµογενοποίηση στερεών 
� Πολύ µεγάλη αντίσταση στη φθορά 
� Χαµηλή ταχύτητα περιστροφής 
� Άντληση ρευστών µε στερεά έως 70% κατά βάρος  

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

� Παροχή 10 - 60 m³/h 
� Μανοµετρικό 20,7 – 15,6 m 
� Στόµιο DN100, διερχόµενα στερεά 25mm, βάρος αντλίας 270kg 
� Πτερωτή ανοιχτού τύπου, δίσκος φθοράς 
� Ισχύς 9kW – 1450rpm – 50Hz – 400V, class F 
� Στεγάνωση :  

o Ζώνη κινητήρα, διπλός µηχανικός στυπιοθλίπτης από silicon carbide 
o Ζώνη αντλίας, 2 τεµάχια δακτύλιοι πολυουρεθάνης, 2 τεµάχια ελαστικοί δακτύλιοι µε 

ελατήριο 
 

3.Υλικά κατασκευής 

� Φθειρόµενα µέρη από χάλυβα µε υψηλή συγκέντρωση σε χρώµιο & νικέλιο 
o Πτερωτή, δίσκος φθοράς, αναδευτήρας 



� Σώµα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GS500 
� Περίβληµα κινητήρα από χυτοσίδηρο G25 
� Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα Austempering NiCrMo4 
   

Επιπλέον εξοπλισµός 

 

• Κοπτήρας για καλάµια και υδρόβια φυτά 
• Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου, προστασίας και αυτοµατισµού 

 
 
 

Κατά την οριστική παραλαβή γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το είδος είναι όµοιο µε εκείνο που 
κατέθεσε ο προµηθευτής στο διαγωνισµό. Το είδος παραλαµβάνονται οριστικά εάν συµφωνεί µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι ίδιο µε το δείγµα και κατάλληλο για το σκοπό 
που προορίζεται. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές, αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το απορρίψει και να ζητήσει την άµεση αντικατάστασή 
του µε είδος που να συµφωνεί απόλυτα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Το ∆.Σ. έχει το δικαίωµα να 
αυξοµειώσει µονοµερώς χωρίς αποζηµίωση ή αύξηση την τιµή της υπό προµήθειας αντλίας. ∆εν 
επιτρέπεται µεταγενέστερη αύξηση των τιµών µονάδας και η προµήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις 
περί αναθεωρήσεως των τιµών µονάδος. 

Το υπό προµήθεια είδος θα µεταφερθεί και θα παραδοθεί στην αποθήκη του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου σύµφωνα µε την επιθυµία της υπηρεσίας προµηθειών µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του 
προµηθευτή. Η προµήθεια , θα γίνει άµεσα και η παράδοση θα γίνει σε διάστηµα έως 15 εργασίµων 
ηµερών µετά την ειδοποίηση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Σε περίπτωση αδυναµίας του 
προµηθευτή να προµηθεύσει την αντλία ή σε περίπτωση που παρατηρηθεί καθυστέρηση στην 
παράδοση το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου έχει το δικαίωµα να διαλύσει τη 
σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

Με την κατάθεση της προσφοράς ακόµη απαιτείται επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόµενου για τα κάτωθι: 

• Ότι η ισχύς της προσφοράς του θα είναι για δύο µήνες 
• ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται 

χωρίς καµία επιφύλαξη 
• ότι η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές 
• ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 15 ηµερών µετά από την ειδοποίηση του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου για παραγγελία 
• ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν 

έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας και ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
όπως επίσης και των υποχρεώσεών του προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα 

• ∆ήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του για την οποιαδήποτε απόφαση 
του του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού ή για την 
υπαναχώρηση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.  

• ∆ήλωση του χρόνου εγγύησης του προσφερόµενου είδους ο οποίος δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος του ενός (1) έτους καθώς και δήλωση για την άµεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών 
ή προβληµάτων στη λειτουργία του  που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου, δωρεάν για τον ανωτέρω χρόνο εγγύησης.  

• Τέλος οφείλει να δηλώσει το εργοστάσιο και τη χώρα παραγωγής του προσφερόµενου  είδους.  

 
 
 



                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.  Υποβρύχια ηλεκτρική 
αντλία ακαθάρτων 
βαρέως τύπου  µε 
κοπτήρα για καλάµια και 
υδρόβια φυτά και 
ηλεκτρικό πίνακα 
ελέγχου, προστασίας και 
αυτοµατισµού. 
 

 

ΤΕΜ.      1 

      

9.756,10 9.756,10 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

9.756,10 ευρώ 

Φ.Π.Α 

23% 

2.243,90 ευρώ 

  
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 

ευρώ 

 
 
 
                    Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στις 12.000,00 € µαζί 
µε τον Φ.Π.Α. και διευκρινίζεται ότι η τιµή αυτή είναι ενδεικτική προς την τιµή µονάδος και ότι 
είναι η ανώτερη δυνατή. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
           ΚΥΘΗΡΑ   6/5/2015                                                            ΚΥΘΗΡΑ  6/5/2015  
  
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
           Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

__________________ 

 

Κύθηρα    6/5/ 2015  

                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ    ∆Υ 

 

                                                       ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια Υποβρύχιας Ηλεκτρικής αντλίας ακαθάρτων 

βαρέως τύπου µε αναδευτήρα  για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Κυθήρων για 
το έτος 2015. 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

• Την µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. 
Π. Ο. Τ. Α.)» άρθρο 23 παρ.1. 

• Το άρθρο 2 παρ.13 του  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Η Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/20002 (ΦΕΚ 945 Β/24.7.2002), η οποία καθόρισε το ποσό 

της απευθείας ανάθεσης σε 15.000 ευρώ, µε Φ.Π.Α. 

Η συνολική δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α 02.70.713του προυπολογισµού  ανέρχεται 
στο ποσό 9.756,10ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.243,90 ευρώ. Συνολικά δηλαδή έντεκα  
χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ευρώ).  

 

                                                                        Κύθηρα         6– 5– 2015 

                                                                                                         Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                                                                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ                                                                                              

                                                                                                   ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 Προµήθεια συστήµατος άντλησης άµµου 
και νερού για το έτος 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 ευρώ 
(µε ΦΠΑ) 

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.  Υποβρύχια ηλεκτρική 
αντλία ακαθάρτων 
βαρέως τύπου  µε 
κοπτήρα για καλάµια και 
υδρόβια φυτά και 
ηλεκτρικό πίνακα 
ελέγχου, προστασίας και 
αυτοµατισµού. 
 

 

ΤΕΜ.      1 

      

  

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

Φ.Π.Α 

23% 

 

  
 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

 


