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Θέµα: Προµήθεια και Αντικατάσταση Υδρορροές για την Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην αντικατάσταση των υδρορροών στην 

ΕΕΛθ, όπως περιγράφεται στη συνέχεια . 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την 

Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου 2013, και ώρα 14:30 στη ∆ιεύθυνση: 

ΕΥΑΘ ΑΕ Τµήµα Προµηθειών (8ος όροφος) 

Τσιµισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη 

Fax: 2310 283117 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος) θα 
εγκατασταθούν υδρορροές στα σηµεία που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα. 
 

Θέσεις Εγκατάστασης Υδρορροών 
 
Κτίριο           

Επίβλεψης Τεµ   
Μήκος 
(m)     

  4 x 4,00 = 16,00 

  2 x 3,50 = 7,00 
∆ιοίκησης - 
συνεργείο           
  2 x 8,00 = 16,00 
  7 x 4,00 = 28,00 
  8 x 4,50 = 36,00 
Πλησίον Η/Ζ           
  1 x 3,50 = 3,50 
∆.Ε.Η.           
  1 x 3,50 = 3,50 



            
Α/σιο 601           
  2 x 6,00 = 12,00 
Φυλάκιο εισόδου           
  2 x 3,50 = 7,00 
            
  29       129,00 
 
 
• Οι εν λόγω υδρορροές θα είναι ανοξείδωτες (AISI 304) διαστάσεων 120mm x 

70mm µε πάχος λαµαρίνας 2mm. 
• Η προθεσµία παράδοσής τους θα είναι το πολύ δύο µήνες από την ανάθεση της 
προµήθειας.  

• Στην τιµή προσφοράς θα συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, η πλήρης 
κατασκευή συµπεριλαµβανοµένων όλων των λεπτοµερειών έτσι ώστε οι υδρορροές 
να προσαρµόζονται ακριβώς στην θέση που θα αναρτηθούν, η µεταφορά, η πλήρης 
τοποθέτησή τους, τα ανοξείδωτα στηρίγµατα, τα βύσµατα και τα λοιπά µικρουλικά 
αγκύρωσης. 

• Κρίνεται σκόπιµη η επιτόπου επίσκεψη στην ΕΕΛΘ για εξακρίβωση των τοπικών 
συνθηκών, πριν την υποβολή της προσφοράς. 
 
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. 

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

παραστατικών και µετά την παραλαβή των εργασιών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

  Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για επίσκεψη στο χώρο µπορείτε να 

απευθυνθείτε στον κ. Μ. Χασάπη στο τηλέφωνο: 2310 789847 ή 6979810475 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ. 

 

 
 Η προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 
 
 

  

 
 
 


