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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, Παρασκευή 1 – 8 - 2014 

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1841 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος: Καθαρισµός – άντληση δυο γεωτρήσεων µε airlift  

Σας ανακοινώνουµε ότι η ∆ΕΥΑ Κιλκίς θα διενεργήσει µε απευθείας ανάθεση την εργασία µε τίτλο: 
«Καθαρισµός-άντληση δυο γεωτρήσεων µε airlift». 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές εντός έξι ηµερών από την 
ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Πέµπτη 07-08- 2014 και ώρα 12:00 

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

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

Ξηρόβρυσης. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Είδος εργασίας Τεχνική 
Περιγραφή 

Ποσότητα 

(µέτρα) 

Ενδεικτική 
τιµή 

µονάδος 

Σύνολο 

Καθαρισµός – άντληση 
υδρευτικής γεώτρησης  µε airlift 
στον οικισµό Καµπάνη περιοχή 
βουνό 

Α1 150 5 750,00 

Καθαρισµός – άντληση 
υδρευτικής γεώτρησης  µε airlift 
στον οικισµό Ηλιόλουστου 
περιοχή κτηνοτροφικής ζώνης 

Α1 170 5 850,00 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1600,00 
   ΦΠΑ 23% 368,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 1968,00 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α1: 

Καθαρισµός και δοκιµαστική άντληση νερού από γεωτρήσεις  διαµέτρου 8΄΄ και βάθους από 150 
έως 200 µέτρων , που βρίσκεται στον οικισµό Καµπάνη και Ηλιόλουστου του∆ήµου Κιλκίς. Η 
χρονική διάρκεια της άντλησης θα είναι τουλάχιστον 6 ώρες και θα γίνει µε συσκευή εµφυσήσεως 
αέρα. 

Ο αεροσυµπιεστής που θα χρησιµοποιηθεί θα έχει παροχή αέρα τουλάχιστον 350 κυβ. πόδων ανά 
ώρα. Οι σωλήνες της στήλης κατάθλιψης νερού θα είναι τουλάχιστον 2,5΄΄  και οι εξωτερικοί 
σωλήνες εµφυσήσεως αέρα 1΄΄. Ανά  δύο  ώρες  θα γίνεται µέτρηση της παροχής άντλησης, 
µέτρηση της στάθµης άντλησης, καθώς  και το χρονικό διάστηµα  επανόδου της στάθµης. Οι 
παραπάνω µετρήσεις θα καταγραφούν και θα παραδοθούν στην ∆ΕΥΑ Κιλκίς.  

 

Με εκτίµηση 

 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

Χηµικός Μηχανικός 
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