
 

                         

                                                                                    

     Θεσσαλονίκη   14/1/2014  

     Αρ. πρωτ.  849 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την αντικατάσταση µεταλλικών παραθύρων και περσίδων σε κτίρια της Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 

           

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την αντικατάσταση (προµήθεια και εγκατάσταση) µεταλλικών παραθύρων και 
περσίδων σε κτίρια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 22/1/2014  και 

14.00 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Στην Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος) θα αντικατασταθούν τα 

υφιστάµενα παράθυρα µεταλλικών κουφωµάτων, µε νέα κατασκευασµένα από προφίλ αλουµινίου, και απλό 

(µονό) υαλοπίνακα, ανθεκτικά, κατάλληλα για βιοµηχανική χρήση και για το συγκεκριµένο διαβρωτικό 

περιβάλλον, µε ηλεκτροστατική  βαφή χρωµατολογίου  RAL επιλογής της ΕΥΑΘ ΑΕ. (αποχρώσεις του γκρι-

ανθρακί). Το προφίλ αλουµινίου που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι τουλάχιστο 8kg/m2, πάχους1.2mm 
Επίσης θα αντικατασταθούν διάφορες µεταλλικές περσίδες  µε αντίστοιχες αλουµινίου. 
 
 
 

            
                        ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 
E mail promithies@eyath.gr  



 

Τα στοιχεία που απαιτείται να αντικατασταθούν παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες Α & Β: 

Α. Κουφώµατα αλουµινίου 

Α1 
Κουφώµατα αλουµινίου  
σταθερού τύπου ύψους 0,70m 

  Λεβητοστάσιο       

  Μήκος (m) Ύψος (m) Τεµ E (m2) 

  5,50 0,70 3 11,55 

  4,30 0,70 4 12,04 

  2,45 0,70 4 6,86 

  5,50 0,70 3 11,55 

  1,70 0,70 1 1,19 

      σύνολο 43,19 

Α2 
Κουφώµατα αλουµινίου µε ανοιγόµενο  
το ένα φύλλο ύψους 1,40m 

  Κτίριο 1ο βάθµιων Καθιζήσειων       

  Μήκος (m) Ύψος (m) Τεµ E (m2) 

  2,30 1,40 3 9,66 

  Παλαιό Κτίριο Βοθρολυµάτων       

  Μήκος (m) Ύψος (m) Τεµ E (m2) 

  2,00 1,40 2 5,60 

  1,65 1,40 2 4,62 

      σύνολο 19,88 

Α3 
Κουφώµατα αλουµινίου µε ανοιγόµενο το ένα φύλλο και φεγγιτή  
σταθερού τύπου ύψους 1,40m 

  Λεβητοστάσιο       

  Μήκος (m) Ύψος (m) Τεµ E (m2) 

  1,50 1,40 2 4,20 

      σύνολο 4,20 

 
 

Β. Περσίδες Αλουµινίου µε σίτα 
(Σταθερές µε γραµµικό στόµιο & οριζόντια πτερύγια)  

Β1 Περσίδα (στο Λεβητοστάσιο)   Τεµ     

  1000x2000 mm   1     

Β2 Περσίδες αλουµινίου µε σίτα         

  Κτίριο διοίκησης - συνεργείο         

  Μήκος (m) Ύψος (m) Τεµ E (m2)   

  0,50 0,35 1 0,18 1ος όροφος 

  0,63 0,42 1 0,26 1ος όροφος 

  0,41 0,30 1 0,12 Γραφείο ισόγειο 

  0,50 0,23 1 0,12 Γραφείο ισόγειο 

  0,46 0,31 1 0,14 Κύλικειο προς αίθριο 

    σύνολο  5 0,82   



 

            

  Αφυδάτωση         

  
Οπές παλαιών 
 ανεµιστήρων 3 D = 0,345m   

            

  Α/σιο 601   1 0,45 x 0,45   

            

 

Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνονται οι εργασίες  αποξήλωσης των υφιστάµενων στοιχείων (όπου 

υφίστανται), η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των νέων. Περιλαµβάνεται επίσης κάθε δαπάνη για 

χρήση τυχόν µηχανηµάτων µε τους χειριστές τους για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση.  

Για το λόγο αυτό, αλλά και προκειµένου ο προσφέρων να λάβει γνώση των συνθηκών επιτόπου και να 

προβεί στις δικές του τελικές µετρήσεις διαστάσεων, καθώς δύναται τροποποίηση των διαστάσεων κατά 

περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ, µετά από συνεννόηση στα τηλ 

2310 789897 και 586057. 
Ο χρόνος παράδοσης –τοποθέτησης του εξοπλισµού ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ανάθεση της 

παραγγελίας. 
Ο ανάδοχος θα καταθέσει πιστοποιητικά υλικών από τον προµηθευτή υλικών, καθώς και το χρόνο 

εγγύησης της κατασκευής.  
Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. αποξήλωση παλαιών, αποστολή, τοποθέτηση) 

έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση & εγκατάσταση στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
Θεσσαλονίκης (Σίνδος) βαρύνουν τον προµηθευτή.  

 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 

χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 
Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 

την παραλαβή των υλικών και εργασιών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ελένη Καράγια, ή στην κα Εριφύλη Καράγια 
στα τηλ. 2310586057/789897/966881. 

 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 
 


