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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Προς

Οικονοµικού

ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού &

Κάθε ενδιαφερόµενο

Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

2310 966968

Θέµα: Προµήθεια ενός τεµαχίου εξάρµωσης

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να προβεί στην προµήθεια ενός τεµαχίου εξάρµωσης,
σύµφωνα µε τις τεχνικές απαιτήσεις που ακολουθούν

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, µέχρι την ∆ευτέρα 25
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, και ώρα 14:30 στη ∆ιεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ Τµήµα Προµηθειών (8ος όροφος)
Τσιµισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη fax: 2310283117

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ (σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης)
Τα τεµάχια εξάρµωσης εφαρµόζονται για την γεφύρωση του διακένου µεταξύ
δύο παρακειµένων ωτίδων (φλαντζών) του δικτύου.
Με την παρεµβολή τους επιτυγχάνεται η ευχερής αφαίρεση συσκευών
ρυθµίσεως του δικτύου (δικλείδων διαφόρων τύπων) προς επιθεώρηση,
συντήρηση ή αντικατάσταση, καθήκοντα ιδιαίτερα δυσχερή στις περιπτώσεις
µεγάλων διαµέτρων (αν δεν υπάρχει το στοιχείο εξάρµωσης). Οι συσκευές θα

είναι ονοµαστικής πίεσης ίσης τουλάχιστον µε την ονοµαστική πίεση του
δικτύου (ΡΝ16) .

α. Χαρακτηριστικά
Τα τεµάχια εξάρµωσης αποτελούνται από δύο τµήµατα σωλήνα µε φλαντζωτά
άκρα, των οποίων το εσωτερικό ολισθαίνει εντός του εξωτερικού.
Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µέσω ελαστικού δακτυλίου, ο οποίος εµφράζει το
διάκενο µεταξύ του εξωτερικού τοιχώµατος του εσωτερικού σωλήνα και του
εσωτερικού τοιχώµατος του εξωτερικού σωλήνα. Ο δακτύλιος συσφίγγεται και
σταθεροποιείται µέσω κοχλιών διατεταγµένων περιµετρικά κατά γενέτειρα.
Το εύρος ρύθµισης είναι συνήθως της τάξης των 50 mm (2’’), επαρκές για τις
συνήθεις εφαρµογές και επιτυγχούµενες στην πράξη, ανοχές.
β. Απαιτήσεις ποιότητας
Τα προσφερόµενα υλικά θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Περιγραφή

Υλικό
Και στα δύο άκρα φλάντζες διαστάσεων

Τρόπος σύνδεσης

σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1092-2
(ισοδύναµο DIN 2501.1).

Σώµα εισόδου, εξόδου

Χάλυβας

Φλάντζες σύσφιξης

Χάλυβας

Παξιµάδια

Χάλυβας γαλβανισµένος

Ντίζες σύσφιξης

Χάλυβας γαλβανισµένος

Ελαστικός

δακτύλιος

στεγανοποίησης

VITON-NBR-EPDM

Καπάκι

Χάλυβας

Βαφή

Εποξική πάχους τουλάχιστο 200 µικρά

Κατηγορία πίεσης

PN 16

Σήµανση

*

Κατηγορία πίεσης

*

Η ονοµαστική εσωτερική

διάµετρος.
*

Το εµπορικό σήµα του

εργοστασίου παραγωγής
Ονοµαστική

εσωτερική

διάµετρος
Μήκος

εξάρµωσης

µεσαία

θέση

(επί

DN 1200

στην
ποινή 48 cm

αποκλεισµού)

2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ.

Η παράδοση

θα γίνει στην κεντρική αποθήκη της ΕΥΑΘ στην περιοχή

Καλοχωρίου.
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 την αρµοδίους υπαλλήλους.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Παπαδόπουλο
Κων/νο στο τηλέφωνο: 2310- 966753.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.

Η προϊσταµένη του Τµήµατος
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

