
                         

                                                                                     

     Θεσσαλονίκη   8/9/2014  

     Αρ. πρωτ.  20551 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την κατασκευή δεξαµενής  
 
  

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την κατασκευή µιας ανοξείδωτης δεξαµενής, στο αντλιοστάσιο ∆ενδροποτάµου 

 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενη εταιρία να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την Τρίτη 16/9/2014     

και 14.30 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

• Υλικό κατασκευής ΙΝΟΧ 316, πάχους 3mm, το οποίο θα έχει χηµική αντίσταση σε διάλυµα NaOH 20-25% 

• ∆ιαστάσεις 430x245x100cm (MxΠxΥ) 

• Στη µία κάθετη πλευρά να έχει 2 φλάντζες Φ100, σε σηµεία που θα υποδειχθούν 

• Να έχει 2 περιµετρικές γωνίες από το ίδιο υλικό, πλάτους 60x60mm, πάχους 5mm, για ενίσχυση 

κατασκευής, µία στο άνω µέρος και µία στο µέσο του ύψους 

• Επίσης, θα παραδοθούν µαζί µε τη δεξαµενή: α) 2 φύλα λαµαρίνα  ΙΝΟΧ 316, διαστάσεων 430x20cm, 

πάχους 1mm 

 
 
 
 
 

            
                              ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  

         

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          



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 αναφερόµενες απαιτήσεις. 

• 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 του τιµολογίου θα γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή του 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 στον κ Αναστάσιο Γρεβενίτη στα τηλ. 2310 
966796/6958476835. 

 
 
 
 

 Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

α/α 

 

 

Σπυρίδων Πετρόπουλος 

 
  
  
  
  

 


