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Κιλκίς, 06-04-2016 

Αριθµός Πρωτοκόλλου: 924 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τίτλος: Εργασίες Ανακαίνισης χώρου αρχείου ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

Η ∆ΕΥΑ Κιλκίς πρόκειται να  προβεί σε εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης χώρου αρχείου, στις εγκαταστάσεις 
της επί του 1Ο χλµ. Κιλκίς Ξηρόβρυσης συνολικού προϋπολογισµού ∆υο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) µη 
συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α., µε πίστωση του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑ  έτους 2016 και 
χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους. 
 Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στη συνηµµένη τεχνική 
περιγραφή.  
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό, παρακαλούνται να συµπληρώσουν σε κλειστό 
φάκελο την προσφορά τους (ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  και να την 
προσκοµίσουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς (ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ) έως την ∆ευτέρα 11 
Απριλίου 2016 και ώρα 10:00 π.µ. 

Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο: «Οικονοµική προσφορά για Εργασίες 
Ανακαίνισης χώρου αρχείου ∆ΕΥΑ Κιλκίς» θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του 
προσφέροντος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στην εκδήλωση είναι η ύπαρξη πιστοποιητικό του οικείου 
επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό  και το ειδικό επάγγελµά τους. 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το 
έντυπο της ∆ΕΥΑΚ µε τίτλο  οικονοµική  προσφορά. Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλες 
τις εργασίες  του προϋπολογισµού. 

Το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών από την έναρξή τους.  
Η επιλογή του αναδόχου των εργασιών θα γίνει µε βάση την χαµηλότερη συνολική προσφερόµενη τιµή. 

Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον Χριστόφορο Κυριακίδη, στο τηλ: 23410 29330. 

 

 Με εκτίµηση 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

                                                                 Χηµικός Μηχανικός 



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 

2/3 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Εργασίες ανακαίνισης χώρου αρχείου ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο αφορά στην προµήθεια των υλικών και την κατασκευή: 

1. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο εσωτερικών θυρών και κιγκλιδώµατος.  
2. Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας µε γυψοσανίδα, µε όλα τα υλικά και στηρίγµατα.  
3. Κατασκευή ψευδοροφής µε πλάκες γυψοσανίδας µε ενδιάµεση τοποθέτηση  θερµοµόνωσης από 

πετροβάµβακα, σύµφωνα µε την κλίση της στέγης. 
4. Επικάλυψη πλαϊνού τοίχου µε γυψοσανίδα 
5. Σπατουλάρισµα και Χρωµατισµός όλων των επιφανειών.  

Ο χώρος βρίσκεται στον ηµιώροφο µεταξύ γραφείων τεχνικής υπηρεσίας και γραφείου γενικού 
διευθυντή. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ(€) ∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο 
εσωτερικών θυρών και κιγκλιδώµατος. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 100 100,00 

2 
Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας µε 
γυψοσανίδα, µε όλα τα υλικά και 
στηρίγµατα.  

Τετρ. µέτρα 20 15 300,00 

3 

Κατασκευή ψευδοροφής µε πλάκες 
γυψοσανίδας µε ενδιάµεση τοποθέτηση  
θερµοµόνωσης από πετροβάµβακα, 
σύµφωνα µε την κλίση της στέγης. 

Τετρ. µέτρα 9 25 225,00 

4 Επικάλυψη πλαϊνού τοίχου µε γυψοσανίδα Τετρ. µέτρα 35 18 630,00 

5 
Σπατουλάρισµα και Χρωµατισµός όλων των 
επιφανειών.  

Τετρ. µέτρα 80 8 640,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1895,00 

  ΦΠΑ 23% 435,85 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2.330,85€ 

Επισηµάνσεις: 

� Θα επιλεχθεί η οικονοµικότερη προσφορά. 
� Η πληρωµή θα γίνει µετά το πέρας των εργασιών, µε την έκδοση αντίστοιχου παραστατικού. 
� Για την πληρωµή πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ(€) ∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση δύο 
εσωτερικών θυρών και κιγκλιδώµατος. 

Κατ’ 
αποκοπή 

1   

2 
Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας µε 
γυψοσανίδα, µε όλα τα υλικά και 
στηρίγµατα.  

Τετρ. µέτρα 20   

3 

Κατασκευή ψευδοροφής µε πλάκες 
γυψοσανίδας µε ενδιάµεση τοποθέτηση  
θερµοµόνωσης από πετροβάµβακα, 
σύµφωνα µε την κλίση της στέγης. 

Τετρ. µέτρα 9   

4 Επικάλυψη πλαϊνού τοίχου µε γυψοσανίδα Τετρ. µέτρα 35   

5 
Σπατουλάρισµα και Χρωµατισµός όλων των 
επιφανειών.  

Τετρ. µέτρα 80   

  ΣΥΝΟΛΟ  

  ΦΠΑ 23%  

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

Ηµεροµηνία-Σφραγίδα - Υπογραφή 


