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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την αντικατάσταση υγροµόνωσης  
σε δύο κτίρια στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 

 
  

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την παροχή υπηρεσίας αντικατάσταση υγροµόνωσης στο κτίριο κλινών διύλισης 
(δώµατα των χώρων αντλιών ψύξης οζονιστήρων, τράπεζα χειρισµών κλινών διύλισης περίπου 650 m2) και 
στο κτίριο ∆ιοίκησης (χώροι ηλεκτρικών πινάκων, εργαστήριο ανόργανης χηµείας περίπου 900 m2), στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, ενδεικτικού προϋπολογισµού τριάντα δύο χιλιάδων 
(32.000,00€) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την Τετάρτη 25/6/2014     
και 14.30 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 
 

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε 
τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Προτεινόµενες εργασίες 
 

Για την αντικατάσταση της υγροµόνωσης προτείνεται η παρακάτω σειρά εργασιών: 

• Καθαίρεση υφιστάµενης µόνωσης 

• Αποκοµιδή προϊόντων καθαίρεσης και τελική αποµάκρυνσή τους  

• Λεπτοµερής καθαρισµός της επιφάνειας του δώµατος από σκόνες, χώµατα σαθρά υλικά κλπ. και 

πλύσιµο επιφάνειας 

• Αποκατάσταση των σαθρών σηµείων 

• Αστάρωµα της επιφάνειας µε επάλειψη ασφαλτικού γαλακτώµατος-πίσσα 
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• Τοποθέτηση κολυµβητών στις υδρορροές µε στάθµη χαµηλότερη από την υπόλοιπη επιφάνεια του 

δώµατος 

• ∆ιάστρωση τσιµεντοκονίας ρύσεων µε κατάλληλη κλίση άνω του 1,5% 

• Εφαρµογή πρώτης στρώσης πλαστοµερούς 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 20 cm στους τοίχους σπατουλαριστά, 

µε ειδική ασφαλτική ελαστοµερή µαστίχη, ώστε τα νερά του τοίχου να µην εισχωρούν µέσα στην 

µόνωση αλλά να πέφτουν πάνω της 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται το χώρο τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο πάροχος 
υπηρεσιών 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 ανά µονάδα και 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 περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση www.eyath.gr  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γεωργία Σερετούδη στα τηλ. 2310 966884 / 
2310 722308. 

 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 


