
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

προμήθειας «Σωλήνων γεωτρήσεων» 

 

Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ΄αρίθμ. 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας «Σωλήνων γεωτρήσεων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη 68/2014 

μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων,  δηλώνοντας την τιμή που 

προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις 

τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση . 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Τρίτη  24.3.2015 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 Δημάρχου 

(απευθείας ανάθεση) η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Χρόνος παράδοσης υλικών : 5 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 

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. Τεχνικές  Προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Πρότυπο έντυπο προσφοράς 

4. Τεχνική έκθεση 

                                            Κύθηρα  17 . 3 . 2015 

 

                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων 

 

 



 

 ΤΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

“Προμήθεια Σωλήνων  

  Γεωτρήσεων ”  

   

   

   

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων  

οι οποίες  είναι κατάλληλες  για κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας 

Ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων.  

 Σωλήνες Γεωτρήσεων  

Είναι τρίμετρες σωλήνες υποβρυχίου χαλύβδινες με ευθεία ραφή αυτογενούς 

συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα κατασκευής ΑSTM A-53   με  τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

 Θα είναι σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 2’’ ½ - 76,1mm, πάχους 5,16mm, 

μήκους 10 ποδών.  
 Θα έχουν σπειρώματα 8σπείρες / ίντσα μήκους 40mm και θα φέρουν 

χαλύβδινους συνδέσμους (μούφες) με αντίστοιχα σπειρώματα, εξωτερικής 
διαμέτρου 88,9mm μήκους 80mm. 

 Oι σωλήνες εξωτερικά θα πρέπει να φέρουν ειδικό αντιδιαβρωτικό βερνίκι. 
 Τα σπειρώματα θα πρέπει να είναι περασμένα με ειδική πάστα μονταρίσματος 

για τη λίπανση των σωλήνων και των συνδέσμων των σωλήνων (μούφες), για 

να μην μπλοκάρουν λόγω οξείδωσης ή λόγω ψυχρής κόλλησης 
(γρανιαρίσματος), να μην χαλαρώνουν από τους κραδασμόυς και για να 

μειώνεται στο ελάχιστο η τριβή των σπειρωμάτων, να επιτρέπεται η αποσύνδεση 
των τμημάτων και να αποτρέπεται η οξείδωση έπειτα από μακροχρόνια τριβή σε 
υψηλές θερμοκρασίες.    

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  των προς προμήθεια ειδών 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

 

 



 

                  

   

    

 

     Με κάθε προσφορά και με ποινή αποκλεισμού θα δοθούν κατά ελάχιστο τα πιο κάτω 

στοιχεία: 

        Α)  Τεχνικά στοιχεία – σήμανση   

              1) Προέλευση, εργοστάσιο κατασκευής – τύπος 

              2) Περιγραφή μηχανισμού μέτρησης και προσδιορισμό των  αναφερομένων στις 

τεχνικές προδιαγραφές στοιχείων  

     3) Έγκριση τύπων, σήμα CE. 

        

        Β)   Χρόνος παράδοσης: 5 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης    

          

        Γ)   Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 

 

        Δ)   Λοιπά στοιχεία για τον καλύτερο προσδιορισμό της ποιότητας και της  

              αξιοπιστίας  των σωλήνων.      

 

 

   

          ΠΕΙΡΑΙΑΣ  10/7/2014                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ     11/7/2014 

              ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        

 

           ΑΝ. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ                     Σ. ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1. 

Χαλύβδινη Τρίμετρη Σωλήνα με 

ευθεία ραφή αυτογενούς 

συγκόλησης  διαμέτρου 2 ½ ίντσες 

Τεμ. 167 

 



 

 

ΤΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

                    

 

 

 

 

 

                  ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

                 “Προμήθεια Σωλήνων  

                  Γεωτρήσεων ”  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΥΛΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ   

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

1. 

Χαλύβδινη Τρίμετρη Σωλήνα 

με ευθεία ραφή αυτογενούς 

συγκόλησης  διαμέτρου 2 ½ 

ίντσες 

τεμ 167 
48,50 

ευρώ 
8.099,50 

  
 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
8.099,50 

  
 

 Φ.Π.Α 

23% 
1.862,89 

  
 

 ΣΥΝΟΛΟ 9.962,39 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στα 9.962,39 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και διευκρινίζεται ότι η τιμή αυτή είναι ενδεικτική προς 

την τιμή μονάδος και ότι είναι η ανώτερη δυνατή. 

   

 

 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  10/7/2014                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ   11/7/2014 

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        

 

     ΑΝ. ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ        Σ. ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 



 

 ΤΗ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

                  

 

 

 

 

 

                   ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

                  “Προμήθεια Σωλήνων  

                    Γεωτρήσεων ”  

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

    

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ  

ΥΛΙΚΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ      

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1. 

Χαλύβδινη 

Τρίμετρη 

Σωλήνα με 

ευθεία ραφή 

αυτογενούς 

συγκόλλησης  

διαμέτρου 

2½ ίντσες 

        Τεμάχιο 

 

167 

 

  

  
 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

  
 

 

Φ.Π.Α.   23% 
 

 

  
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

  

 

    

          

  

            Ο   ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡ/ΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΠΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

                  ΔΗΜΟΣ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

                 “Προμήθεια Σωλήνων  

                   Γεωτρήσεων ”  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων οι οποίες είναι 

κατάλληλες για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της υπηρεσίας Ύδρευσης του 

Δήμου Κυθήρων.  

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Τη 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.)». 

 Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

 Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Το Ν. 2362/1995 «Xρηματικά όρια για την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων »  

Η συνολική δαπάνη οποία θα βαρύνει τον  Κ.Α 25.7135.05 του προϋπολογισμού  

ανέρχεται στο ποσό των 8.099,50 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.862,89 ευρώ. 

Συνολικά δηλαδή εννιά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά 

(9.962,39 ευρώ).  

 

 

 

                                                                                 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,  10-07-2014   

        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

    ΑΝ.  ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 


