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     Θεσσαλονίκη   7/03/2013  

     Αρ. πρωτ.  3832 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

για  την  προµήθεια φύλλων πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης κοχλία,  στην 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 

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

πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια φύλλων πολυαιθυλενίου για την αντιτριβική προστασία σκάφης 
κοχλία,  στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει φάκελο µε σφραγισµένη προσφορά, µέχρι την Πέµπτη 14/03/2013  και 

14.30 στη διεύθυνση:  
Τµήµα Προµηθειών, -.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προµήθεια, θα πρέπει καταθέσει προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε 
τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Επιφάνεια 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Φύλλα Πολυαιθυλενίου  

ΡΕ500 πάχος 8mm και διαστάσεων 
10.000x500 mm  

 
 

5,5m2                
ΕΕΛΘ Σίνδος 

 

Φύλλα για την 

προστασία µεταλλικής 

ανοξείδωτης σκάφης 

από τριβή µε κοχλία 

 
 
 

            
                                ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972,968,928 
Fax   2310 283117 

 

          

E mail promithies@eyath.gr   
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Θέση Τοποθέτησης Σκάφη  µεταφοράς άµµου από Αµµοπλυντρίδες  
Χρήση  Αντιτριβική προστασία  κοχλία µεταφοράς άµµου  
  
  
Υλικό αντιτριβικής προστασίας Φύλλα Πολυαιθυλενίου ΡΕ500 πάχος 8mm και διαστάσεων 

10.000x500mm  

Επιφάνεια κάλυψης 5,5m2 
Χρώµα ότι είναι διαθέσιµο 
 

 
Ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.  
Τόπος παράδοσης ο Βιολογικός Σταθµός Σίνδου – Θεσσαλονίκης 

 
Οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, 

τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ θα 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. 

Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 
την παραλαβή της αντλίας από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ Κωνσταντίνο Κωτούλα, ή στην κα Ε. Καράγια  
στα τηλ. 2310 789897/586057. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε., στη διεύθυνση 
www.eyath.gr  

 

 

 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 


