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                 Προς 

     Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
Θέμα: Αντικατάσταση υγρομόνωσης δύο κτιρίων στην ΕΕΛΘ 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειμένου να προβεί στην αντικατάσταση της υγρομόνωσης δυο 

κτιρίων στην ΕΕΛθ, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, 

 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι 

την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τμήμα Προμηθειών (8
ος

 όροφος) 

Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

Fax: 2310 283117 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

       Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην οροφή των κτιρίων αντλιοστασίου 

εισόδου και εξόδου της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης. Το 

αντλιοστάσιο εισόδου διαθέτει ένα μικρό πατάρι 10 περίπου m
2
 και οροφή 180m

2
, 

ενώ το αντλιοστάσιο εξόδου έχει πατάρι 30m
2
 και οροφή περίπου 90m

2
.Λαμβανοντας 

υπόψη ότι τα φύλλα της μόνωσης θα πρέπει να καλύψουν και τα περιμετρικά 

στηθαία, συνολικά εκτιμάται ότι η επιφάνεια υγρομόνωσης στα δυο κτίρια θα είναι 

περί τα 350m
2
. 

Για την τοποθέτηση της υγρομόνωσης προτείνεται η παρακάτω σειρά εργασιών: 

• Λεπτομερής καθαρισμός της επιφάνειας του δώματος από σκόνες, 

χώματα, σαθρά υλικά κλπ. και πλύσιμο επιφάνειας 

• Αποκατάσταση τυχόν σαθρών σημείων 

• Αστάρωμα της επιφάνειας με επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώματος – 

πίσσα 

• Εφαρμογή πρώτης στρώσης πλαστομερούς υλικού σε όλη την επιφάνεια 

του δώματος, εσωτερικά του περιμετρικού στηθαίου και στη στέψη του 

στηθαίου 



• Εφαρμογή δεύτερης στρώσης ασφαλτόπανου με επικάλυψη ορυκτής 

ψηφίδας σε όλη την επιφάνεια του δώματος, εσωτερικά του περιμετρικού 

στηθαίου και στη στέψη του στηθαίου. 

• Περιμετρικό σφράγισμα στα τελειώματα των ασφαλτοπάνων 20cm στους 

τοίχους σπατουλαριστά, με ειδική ασφαλτική ελαστομερή μαστίχη, ώστε 

τα νερά του τοίχου να μην εισχωρούν μέσα στην μόνωση αλλά να πέφτουν 

πάνω της 

• Τοποθέτηση εξαεριστικών ανά 15-20m
2
 ώστε να απομακρύνεται η τυχόν 

υγρασία που εγκλωβίζεται 

 

   Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο προμηθευτής με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή εφόσον πληροί τις 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

    Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 

περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογιστεί στην τιμή της προσφοράς. 

  Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ ημερών από την έκδοση των νομίμων 

παραστατικών και μετά την παραλαβή των εργασιών και υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων από την αρμοδία επιτροπή. 

  Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για επίσκεψη στο χώρο μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον κ. Κώστα Κωτούλα στο τηλέφωνο: 2310 789897 ή 6957830877. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 

 
Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

                                                                                                                   α/α 

 

                                                                                                                     Τσελεγκαρίδου Χρύσα 
 

  

 
 
 


