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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς, ∆ευτέρα 22-9-2014 

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 2356 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος: «Συντήρηση σκαπτικού µηχανήµατος ME 40592» 

Σας ανακοινώνουµε ότι η ∆ΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει µε απευθείας ανάθεση την εργασία µε τίτλο: 
«Συντήρηση σκαπτικού µηχανήµατος έργου JCB  ΜΕ 40592». Το µηχάνηµα έργου είναι JCB 4CX 
µοντέλο 1998 και αριθµό πλαισίου SLP4CXFSWE0469383 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά  ηµερολογιακών 
ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την   30- 09- 2014 και ώρα 14:00 

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

• Αποστολή προσφοράς στο FAX: 23410 29320 (Υπόψη κ. Κορκοτίδη) 
• Κατάθεση προσφοράς αυτοπροσώπως στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – 

Ξηρόβρυσης. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είδος εργασίας Τεχνική 
Περιγραφή 

Ποσότητα 

 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 

Σύνολο 

Προµήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών 
στις δύο µπουκάλες των ποδαρικών 

Α1 1 380,00 380,00 

Προµήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών 
στις δύο µπουκάλες περιστροφής της 
τσάπας. 

Α2 1 530,00 530,00 

Προµήθεια και εργασία αλλαγής στεγανών 
στις δύο κεντρικές  µπουκάλες ανύψωσης 
της µπροστινής µπούµας. 

Α3 1 330,00 330,00 

Προµήθεια και εργασία αλλαγής τους 4 
πύρους , τα 4 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 
4 έδρες στον µπροστινό κουβά 

Α4 1 630,00 630,00 

Προµήθεια και εργασία αλλαγής τους 5 
πύρους, τα 5 εσωτερικά δακτυλίδια και τις 
5 έδρες στο πίσω ψαλίδι και κουβά 
τσάπας 

Α5 1 680,00 680,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2550,00 
   ΦΠΑ 23% 586,50 
   ΣΥΝΟΛΟ 3136,50 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1: 

Αφορά την εργασία εξαγωγής τις δυο µπουκάλες των ποδαρικών, την προµήθεια και εργασία 
αλλαγής των όλων των στεγανών και ακολούθως την επανατοποθέτηση στο µηχάνηµα JCB 4CX. 
Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται τα ποδαρικά. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α2: 

Αφορά την εργασία εξαγωγής τις δυο µπουκάλες περιστροφής της τσάπας πίσω, την προµήθεια 
και εργασία αλλαγής των όλων των στεγανών και ακολούθως την επανατοποθέτηση στο 
µηχάνηµα JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι µπουκάλες περιστροφής. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α3: 

Αφορά την εργασία εξαγωγής τις δυο κεντρικές µπουκάλες ανύψωσης της µπροστινής µπούµας, 
την προµήθεια και εργασία αλλαγής των όλων των στεγανών και ακολούθως την 
επανατοποθέτηση στο µηχάνηµα JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι 
κεντρικές µπουκάλες ανύψωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α4: 

Αφορά την προµήθεια των υλικών  και εργασία αλλαγής των τεσσάρων πύρων, τα τέσσερα 
εσωτερικά δακτυλίδια και τα τέσσερα έδρανα στον µπροστινό κουβά του µηχανήµατος  JCB 4CX. 
Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι δύο πύροι  στην αριστερή πλευρά του κουβά, 
σηµεία 1 και 2. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α5: 

Αφορά την προµήθεια των υλικών  και εργασία αλλαγής για τους  πέντε πύρους, τα πέντε 
εσωτερικά δακτυλίδια και τα πέντε έδρανα στον πίσω ψαλίδι και κουβά τσάπας του µηχανήµατος  
JCB 4CX. Υπάρχει σχετική φωτογραφία όπου φαίνονται οι πέντε πύροι στο ψαλίδι και στον κουβά, 
σηµεία 3, 4, 5, 6 και 7. 

Παρατήρηση : Η µεταφορά του µηχανήµατος έργου JCB 4CX, από τον χώρο της ∆ΕΥΑΚ στο 
µηχανουργείο επισκευής και η επιστροφή του µηχανήµατος πίσω στην ∆ΕΥΑΚ, θα αποτελεί 
υποχρέωση της επιχείρησης που θα αναλάβει την επισκευή και δεν θα επιβαρύνει την ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς. 

 

Με εκτίµηση 

 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

Χηµικός Μηχανικός 
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