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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς,  26 Νοεμβρίου 2015 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3764 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος Υπηρεσιών: Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος 
χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) ΕΕΛ Κιλκίς 

Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση την εργασία με τίτλο:  

«Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, 
εξοπλισμού κλπ) ΕΕΛ Κιλκίς» 

Καλούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με αντικείμενο δραστηριότητας συναφές με αυτό της 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Πέμπτη 3  Δεκεμβρίου - 2015 και 
ώρα 11:30. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει το φάκελο  δικαιολογητικών συμμετοχής  και τον φάκελο οικονομικής 
προσφοράς. 

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιέχει : 

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, και θα φέρει την υπογραφή του 
προσφέροντος. 

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Κατάθεση σφραγισμένης  οικονομικής προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – 
Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο) 

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών θα 
γίνει την Πέμπτη 3  Δεκεμβρίου - 2015 και ώρα 11:30. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών. 

 



2/5 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο «Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, 
λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) ΕΕΛ Κιλκίς», θα είναι 
σφραγισμένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος. 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει κατά την αποστολή της 
προσφοράς να χρησιμοποιηθεί το έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο  έντυπο  προσφοράς. Έκαστη προσφορά θα 
πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις εργασίες  του προϋπολογισμού. 

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ δεν έχει την υποχρέωση  να απορροφήσει το σύνολο των προϋπολογισθέντων 
ποσοτήτων για κάθε εργασία.  Κατά την υλοποίηση των εργασιών,  η ποσότητα  για κάθε είδος 
εργασίας  μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με βάση τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ.  

Η επιλογή του αναδόχου των εργασιών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή. 

Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη του χημικού μηχανικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς, υπευθύνου 
της Ε.Ε.Λ. Δήμου Κιλκίς. 

Η χρονική διάρκεια της εν λόγω ανάθεσης εργασίας θα είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Είδος εργασίας Ποσότητα 
Τιμή σε ευρώ 

(προ ΦΠΑ) 

Σύνολο 
σε ευρώ 

Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, 
λυματολάσπης, περιβάλλοντος χώρου, 
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ) ΕΕΛ Κιλκίς 

κ.α. 9.000,00 9.000,00 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 

 

 

 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

EΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

MSc XHMIKΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

Στην Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων)  Κιλκίς, προβλέπεται να εκτελούνται οι κάτωθι 
εργασίες: 

α) Χορτοκόψιμο και καθαρισμός φύλλων, κλαδιών και λοιπών φερτών υλικών περιβάλλοντος χώρου. 

β) Καθαρισμός χώρου και κυλιόμενων εσχαρών Ηuber στο Αντλιοστάσιο Εισόδου καθώς και των 
αντίστοιχων θυροφραγμάτων. Γρασαρίσματα, ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ). 

γ) Καθαρισμός Αντλιοστασίου Αρχικής Ανύψωσης. 

δ) Καθαρισμός γέφυρας Λιποσυλλογής-Αμμοσυλλογής. Γρασαρίσματα. 

ε) Καθαρισμός στις δεξαμενές Αναερόβιας-Αερόβιας Επεξεργασίας. Καθαρισμός συρματόσχοινων και 
δεξαμενών από τρίχες και άλλα φερτά. 

ζ) Καθαρισμός γέφυρας Δευτεροβάθμιας Καθίζησης. Γρασαρίσματα.  

η) Καθαρισμός φίλτρων διύλισης από προσκολλώμενη λάσπη. Καθαρισμός δεξαμενής όπου είναι 
τοποθετημένα τα φίλτρα διύλισης από διάφορα φερτά, λάσπη, τρίχες κλπ. 

θ) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το πιεστικό συγκρότημα (σκούπισμα, ξαράχνιασμα 
κλπ).  

ι) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) όπου είναι τοποθετημένο το φυγόκεντρο 
(μηχάνημα εξαγωγής λάσπης).Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. 
Γρασαρίσματα.  

κ) Καθαρισμός χώρου όπου είναι τοποθετημένο το Η/Ζ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος). Γρασαρίσματα, 
ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ). 

λ) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένα τα έξι (6) 
μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες). Γρασαρίσματα. 

μ) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ), όπου είναι τοποθετημένη η Φιλτόπρεσσα 
(έτερο μηχάνημα εξαγωγής λάσπης). Καθαρισμός μηχανήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. 
Γρασαρίσματα. 

ν) Καθαρισμός χώρου (ξαραχνιάσματα, σκουπίσματα, κλπ) υποδοχής βοθρολυμάτων όπου είναι 
τοποθετημένα και τα πέντε (5) μηχανήματα παραγωγής αέρα (Φυσητήρες), (τρία (3) για την 
Λιποσυλλογή-Αμμοσυλλογή και δύο (2) για τα βοθρολύματα).Γρασαρίσματα. 

ξ) Έλεγχος και επίβλεψη δικτύου ποτίσματος περιβάλλοντος χώρου από τελική δεξαμενή υπερκάθαρου 
νερού (προέρχεται από τον καθαρισμό των αστικών λυμάτων). 

ο) Συναρμολόγηση – αποσυναρμολόγηση και επισκευή με ανάλωσιμα κυλιόμενων εσχαρών Ηuber, 
συστήματος καθαρισμού εσχαριμάτων, βοθρολυμάτων (συγκρότημα Ηuber), φίλτρων διύλισης 
Hydrotech, συγκροτήματος απολύμανσης μέσω UV ακτινοβολίας κτλ. 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς 
 
 
 
 

Δημήτριος Σισμανίδης 
Δήμαρχος Κιλκίς
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                              ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α Είδος Εργασίας Ποσ. Μον. 
Μετρ. Τιμή Μον. Τιμή Μονάδος 

Ολογράφως Δαπάνη 

1 
Εργασίες καθαρισμού (επιπλεόντων, 

λυματολάσπης, περιβάλλοντος 
χώρου, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού 

κλπ) ΕΕΛ Κιλκίς 
1 κ.α    

 
 ΣΥΝΟΛΟ :  
  
  
ΦΠΑ 23%: 
   
  
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: 
   

 

 

 

Ο Προσφέρων 

Σφραγίδα - Υπογραφή 

 

 


