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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσµησης σε αντλιοστάσια αποχέτευσης της ΕΥΑΘ 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια και εγκατάσταση υλικού απόσµησης σε αντλιοστάσια 
αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που ακολουθούν  

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 23/9/2015 και    
14.30, στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

1) Υλικό απόσµησης µε ικανότητα προσρόφησης και εξουδετέρωσης αέριων οσµηρών ενώσεων (υδρόθειο, 
µερκαπτάνες, µεθάνιο κλπ) µε διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο µήνες, κατάλληλο για τοποθέτηση σε κλειστό 
και σε ανοικτό χώρο. 

2) Το σύστηµα θα περιλαµβάνει παράλληλες θήκες γεµισµένες µε το υλικό απόσµησης τοποθετηµένες σε 
εγκάρσια απόσταση ανάλογη µε όσο απαιτείται για την κάλυψη των υγρών θαλάµων των αντλιοστασίων. 

3) Αντλιοστάσια: 
Α/Σ ΑΑ5-Λιµένος. Εµβαδόν 10x4µ2=40 µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 80-120µ3. Ελεύθερος όγκος 

πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 195-235µ3. 
Α/Σ ΑΑ6-Λευκού Πύργου. Εµβαδόν 13x4µ2=52 µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 104-208µ3. Ελεύθερος 

όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 182-286µ3. 
Α/Σ ΑΑ8-Β2. Εµβαδόν 3x6µ2=18µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 18-54µ3. Ελεύθερος όγκος πάνω από 

δεξαµενή (όγκος αέρα) 50-86µ3. 
Α/Σ ΑΑ12-Ανάληψης. Εµβαδόν 13x4µ2=52µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 104-208µ3. Ελεύθερος 

όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 380-484µ3. 
Α/Σ ΑΑ13-Σοφούλη.  Εµβαδόν 13x4µ2=52µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 52-208µ3. Ελεύθερος όγκος 

πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 380-536µ3. 
Α/Σ ΑΑ14-Χαµόδρακα.  Εµβαδόν 2x5µ2=10µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 10-20µ3. Ελεύθερος όγκος 

πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα)  30-40µ3. 
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Α/Σ ΑΑ15-Χαράς. Εµβαδόν 2x5µ2=10µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 10-20µ3. Ελεύθερος όγκος πάνω 
από δεξαµενή (όγκος αέρα) 50-60µ3. 

Α/Σ ΑΑ17-Φοίνικα.  Εµβαδόν 5x8µ2=40µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή =  80-160µ3. Ελεύθερος όγκος 
πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 200-280µ3. 

Α/Σ ΑΑ35-Ωραιοκάστρου. Εµβαδόν 2,5x2,5µ2=6,25µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 3-9µ3. Ελεύθερος 
όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 6-12µ3. 

Α/Σ ΑΑ33-Φιλύρου. Εµβαδόν 3x3µ2=9µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 9-23µ3. Ελεύθερος όγκος πάνω 
από δεξαµενή (όγκος αέρα) 50-64µ3. 

Α/Σ ΑΑ55-Ολυµπιάδος Πανόραµα. Εµβαδόν 2,5x2,5µ2=6,25µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 3-9µ3. 
Ελεύθερος όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 6-12µ3. 

Α/Σ ΑΑ48-Συκεών (Λεχόβου). Εµβαδόν 2,5x2,5µ2=6,25µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 3-9µ3. 
Ελεύθερος όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 6-12µ3. 

Α/Σ ΑΑ52-Πεύκων (Νερόµυλοι). Εµβαδόν 5x6µ2=30µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 30-60µ3. 
Ελεύθερος όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 30-60µ3. 

Α/Σ ΑΑ69-ΚΕΝΤ Πλαγιαρίου. Εµβαδόν 5x2µ2=10µ2. Όγκος λύµατος στην δεξαµενή = 10-20µ3. Ελεύθερος 
όγκος πάνω από δεξαµενή (όγκος αέρα) 10-30µ3. 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής 
µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 
αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

• Η προσφερόµενη τιµή των υλικών θα δοθεί συνολικά. 

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται 
ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. 

• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. 

• Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε 45 µε 60 ηµέρες από την παραλαβή αυτών από το Τµήµα 
Προµηθειών - ∆Υ. & Αποθηκών, και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή, στη διεύθυνση 

www.eyath.gr 
 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Αλβανό, ή στον κ. Βασίλη 
Παλλάδα, στα τηλ. 2310 966927/943/941 

 
 
 

 
 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                           

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
 
 
 

Ελένη Παχατουρίδου  
 


