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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,  21/01/2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 158 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ200 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ»  

 
Σας ανακοινώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  την 
υπηρεσία με τίτλο: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ200 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ»  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές έως την Τρίτη  28/01/2020  και ώρα 
12:00μ.μ. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , θα διατίθεται από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

στην διεύθυνση 1ο ΧΛΜ Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100, Κιλκίς, (υπεύθυνος κ. Κορκοτίδης Κων/νος),  κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στο τηλέφωνο 2341029330  και fax: 2341029320 ή ηλεκτρονικά από την 

ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Κιλκίς www.deyak.gr ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί 2020 ► Ιανουάριος 2020. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:  

Αρμόδιος για διευκρινήσεις και πληροφορίες είναι ο κ. Κορκοτίδης Κωνσταντίνος,  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23410 29330 (τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑ Κιλκίς).  
Ώρες επικοινωνίας 8:00 – 14:30. 
 
Η προσφορά  θα περιέχει  τον φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα είναι κλειστός σφραγισμένος φάκελος, και εντός αυτού θα 

βρίσκεται το έντυπο της  οικονομικής προσφοράς, το οποίο  θα φέρει την υπογραφή και 

σφραγίδα του προσφέροντος. 

Επίσης ο φάκελος της προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά τον τίτλο «Επιδιόρθωση υδραυλικής 
εγκατάστασης Φ200 στο κεντρικό αντλιοστάσιο Σταυροχώρι», καθώς και τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου 
(επωνυμία, διεύθυνση επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και Fax είτε email, κλπ). 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει  να χρησιμοποιηθεί το 
έντυπο της ΔΕΥΑΚ με τίτλο  οικονομική  προσφορά. 

Η κατάθεση  του φακέλου  οικονομικής προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.  Το άνοιγμα των φακέλων 
οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημέρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών  και ώρα 12:15. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών. Μετά 
το άνοιγμα των προσφορών θα ακολουθήσει πρακτικό ανοίγματος προσφορών το οποίο θα κοινοποιηθεί 
σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 
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Η επιλογή του αναδόχου της υπηρεσίας θα γίνει με βάση την χαμηλότερη συνολική προσφερόμενη τιμή. 

 

Ο ανάδοχος που θα επιλεχθεί ως μειοδότης, θα πρέπει   εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την 

απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας, να προσκομίσει τα υλικά που αναφέρονται στην προσφορά του και να  

ολοκληρώσει τις εργασίες επισκευής της υδραυλικής εγκατάστασης. Η ημέρα των εργασιών θα γίνει σε 

συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ. Τα επιπλέον υλικά που απαιτούνται όπως σωλήνες 

κλπ, θα τα παραλάβει από την αποθήκη της ΔΕΥΑΚ και θα τα μεταφέρει στον κεντρικό αντλιοστάσιο 

Σταυροχωρίου, όπου και θα γίνουν οι εργασίες. 

 

 

Ο Γ.Δ/ντής της  ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

Αβραμίδης Ηλίας 
Χημικός Μηχανικός 
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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 

«ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ200 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ» 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας Ποσοτ Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Αποξήλωση διαβρωμένης υδραυλικής εγκατάστασης, 
αποτελούμενη από 1,7 μέτρα χαλυβδοσωλήνα DN200, 0,7 
μέτρα χαλυβδοσωλήνα DN150, μια χυτοσιδηρή βάνα  DN80,  
και μια αντιπληγματική βαλβίδα  DN80.  

1 τεμ 70,00 70,00 

2 Ηλεκτροσυγκόλληση  χαλυβδοσωλήνα με χαλυβδοσωλήνα 
διαστάσεων DN200 είτε χαλυβδοσωλήνα DN200 με την 
αντίστοιχη χαλύβδινη  φλάντζα  DN200. Η καινούργια 
χαλυβδοσωλήνα DN 200 αποτελεί δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα 
παραληφθεί από την αποθήκη. 

 

4 τεμ 120,00 480,00 

3 Ηλεκτροσυγκόλληση  χαλυβδοσωλήνα   με χαλυβδοσωλήνα  
διαστάσεων  DN150 είτε χαλυβδοσωλήνα DN150 με την 
αντίστοιχη χαλύβδινη  φλάντζα  DN150. Η καινούργια  
χαλυβδοσωλήνα DN 150 αποτελεί δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα 
παραληφθεί από την αποθήκη. 

 

2 τεμ 85,00 170,00 

4 Ηλεκτροσυγκόλληση  χαλυβδοσωλήνα   με χαλυβδοσωλήνα  
διαστάσεων  DN80 είτε χαλυβδοσωλήνα DN80 με την 
αντίστοιχη χαλύβδινη  φλάντζα  DN80. Η καινούργια 
χαλυβδοσωλήνα DN 80 αποτελεί δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα 
παραληφθεί από την αποθήκη. 
 

2 τεμ 45,00 90,00 

5 Συναρμολόγηση καινούργιας υδραυλικής εγκατάστασης, 
δηλαδή σύνδεση με βίδες και παρεμβύσματα της υδραυλικής 
εγκατάστασης με μια υφιστάμενη βάνα σύρτου DN200  
PN25, με μια υφιστάμενη βάνα σύρτου DN150 PN25, και μια 
υφιστάμενη βάνα σύρτου DN80 PN25. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η προμήθεια για τα παρεμβύσματα 
(περμανίτες) και η προμήθεια για τα κατάλληλα μπουλόνια 
και  παξιμάδια. 

1 τεμ 120,00 120,00 

6 Προμήθεια φλαντζα λαιμού DN200, κατά DIN2634, PN25, 
SCH STD 

1 τεμ 60,00 60,00 

7 Προμήθεια φλαντζα λαιμού DN150, κατά DIN2634, PN25, 
SCH STD 

1 τεμ 30,00 30,00 

8 Προμήθεια έκκεντρη συστολή DN200-DN150, SCH STD 1 τεμ 65,00 65,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 1.085,00 

  ΦΠΑ 24 % : 260,40 

  ΣΥΝΟΛΟ : 1.345,40 

  

Συντάχθηκε 

 Κορκοτίδης Κων/νος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

mailto:info@deyak.gr
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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 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ200 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ  

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ» 

 

 

Του/Της: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

   

 

 

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Ποσοτ 

Τιμή 
μονάδος 

Σύνολο 

1 Αποξήλωση διαβρωμένης υδραυλικής εγκατάστασης, 
αποτελούμενη από 1,7 μέτρα χαλυβδοσωλήνα DN200, 
0,7 μέτρα χαλυβδοσωλήνα DN150, μια χυτοσιδηρή βάνα  
DN80,  και μια αντιπληγματική βαλβίδα  DN80.  

1 τεμ 

  

2 Ηλεκτροσυγκόλληση  χαλυβδοσωλήνα με 
χαλυβδοσωλήνα διαστάσεων DN200 είτε χαλυβδοσωλήνα 
DN200 με την αντίστοιχη χαλύβδινη  φλάντζα  DN200. Η 
καινούργια χαλυβδοσωλήνα DN 200 αποτελεί δαπάνη της 
ΔΕΥΑΚ και θα παραληφθεί από την αποθήκη. 

4 τεμ 

  

3 Ηλεκτροσυγκόλληση  χαλυβδοσωλήνα   με 
χαλυβδοσωλήνα  διαστάσεων  DN150 είτε 
χαλυβδοσωλήνα DN150 με την αντίστοιχη χαλύβδινη  
φλάντζα  DN150. Η καινούργια  χαλυβδοσωλήνα DN 150 
αποτελεί δαπάνη της ΔΕΥΑΚ και θα παραληφθεί από την 
αποθήκη. 

2 τεμ 

  

4 Ηλεκτροσυγκόλληση  χαλυβδοσωλήνα   με 
χαλυβδοσωλήνα  διαστάσεων  DN80 είτε χαλυβδοσωλήνα 
DN80 με την αντίστοιχη χαλύβδινη  φλάντζα  DN80. Η 
καινούργια χαλυβδοσωλήνα DN 80 αποτελεί δαπάνη της 
ΔΕΥΑΚ και θα παραληφθεί από την αποθήκη. 

2 τεμ 

  

5 Συναρμολόγηση καινούργιας υδραυλικής εγκατάστασης, 
δηλαδή σύνδεση με βίδες και παρεμβύσματα της 
υδραυλικής εγκατάστασης με μια υφιστάμενη βάνα σύρτου 
DN200  PN25, με μια υφιστάμενη βάνα σύρτου DN150 
PN25, και μια υφιστάμενη βάνα σύρτου DN80 PN25. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια για τα παρεμβύσματα 
(περμανίτες) και η προμήθεια για τα κατάλληλα μπουλόνια 
και  παξιμάδια. 

1 τεμ 

  

6 Προμήθεια φλάντζα λαιμού DN200, κατά DIN2634, PN25, 
SCH STD. 

 

1 τεμ 

  

mailto:info@deyak.gr




5/5 

7 Προμήθεια φλάντζα λαιμού DN150, κατά DIN2634, PN25, 
SCH STD 

1 τεμ 
  

8 Προμήθεια έκκεντρη συστολή DN200-DN150, SCH STD 

 
1 τεμ 

  

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (€) :  

 

 ΦΠΑ 24 % :  

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ € :  

 

 

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη 

μέσα, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που υπόκειται 

σε επεξεργασία, τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων για τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών μου και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη 

διεξαγωγή και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας 

 

O Προσφέρων  

(Ημερομηνία- Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 

 

 




