
 

                                                                                     

    Θεσσαλονίκη  9/1/2020 

     Αρ. πρωτ.  352 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικών παχυντών στην Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης CPV: 34320000-6 
 

 

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

διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικών 

παχυντών στην ΕΕΛΘ, προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), πλέον ΦΠΑ 

 
 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε φάκελο, μέχρι την Τρίτη 21/1/2020 και ώρα 

13.00 στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Ειδικοί όροι 

Αντικείμενο διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια και την μεταφορά επί τόπου της 

εγκατάστασης των παρακάτω ανταλλακτικών για δύο μηχανικούς παχυντές Rotary Screw 

Thickener κατασκευάστριας εταιρείας Huber SE για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης. 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Δ/νση  Οικονομικών 
Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. 
 & Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.   2310 966972 
Fax   2310 969430 
E mail promithies@eyath.gr 

spypetr@eyath.gr  

                           

 

Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

          

mailto:promithies@eyath.gr
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Γενικά τεχνικά στοιχεία υφιστάμενου μηχανήματος «Μηχανικός Παχυντής» 

 Plant name: Sludge thickening plant 

 Κατασκευαστής : HUBER SE 

 Huber short term: ROTAMAT RoS 2 

 Τύπος Μηχανής: Huber-sludge press RoS2 size 4 (55 – 110 m3 / h)  

 Συνολική επιφάνεια εσχαρισμού 8,1m2  

 Έτος Κατασκευής: 2000  

Το σύνολο των ανταλλακτικών, τα οποία απαιτείται η προμήθειά τους, με τις τεχνικές προδιαγραφές 

τους όπου θα χρησιμοποιηθούν προς αντικατάσταση των υφιστάμενων, περιγράφονται παρακάτω: 

 

Τεχνικές προδιαγραφές ανταλλακτικών  
 

 Ονομασία Χαρακτηριστικά  Ποσότητα 

1 
Βούρτσες καθαρισμού 
κοχλία (strip brushes for 
screw)  

7 Wdg. strip brush D1207 d1100 d0,60 W 8 h10 
BL13 H23 

2,5 Wdg. strip brush D 636 d 582 d0,60 W 8 h10 
BL17 H27 

2 τεμάχια 

2 
Συνδετικό υλικό για τις 
βούρτσες (Fastening 
material for strip brushes) 

255 pcs round-head screw DIN 603 M 8x 20 

255 pcs holding plate 49/35/3 1xsh9x22 

255 pcs washer DIN 125 A 8,4 

255 pcs hexagon nut DIN 934 M 8 

2 τεμάχια 

3 
Έδρανα κοχλία (bearings 
for screw shaft) 

2 pcs slide bearing 150/ 155x 40,5 

1 pcs slide bearing 200/ 220x100  
2 τεμάχια  

4 
Κουζινέτο 
134H7/150hx155 (sleeve 
134H7/150h8x155) 

134H7/150hx155  2 τεμάχια 

5 
Κουζινέτο 
180H7/200h8x155 (Sleeve 
180H7/200h8x155) 

180H7/200h8x155 2 τεμάχια 

6 
Υλικό στεγανοποίησης 
(Sealing material for screw 
shaft) 

4,1 m strip sealing adhesive 40/ 5 
1 pcs shaft seal ring 150/180x 8,5 
1 pcs grooved ring 150/174x12 
8 pcs sealing ring 13,0/30,0x3,00 
1 pcs ring 150/ 206x 3 6xbo 8 
1 pcs ring 200/ 268x 3 8xbo10 
1 pcs shaft seal ring 230/200x13 

2 τεμάχια 

7 
Ροδάκια για τη διάταξη 
πλύσης (rollers for spray 
basket) 

8 pcs rollers D50 d12 L20 2 τεμάχια 

8 
Συνδετικό υλικό για τη 
διάταξη πλύσης (fastening 

8 pcs bolt 12h9x 50 2xbo3,5 
16 pcs pipe 17,2/2,0x 7 

2 τεμάχια 
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material for spray basket)  16 pcs cotter pin DIN 94 D 3,2x20 

9 

Αλυσίδα μετάδοσης 
κίνησης  για άξονα πινιον 
(drive chain and pinion) 
 

Αλυσίδα μετάδοσης 
κίνησης για τη διάταξη 
πλύσης 
(drive chain and pinion for 
spray nozzle basket) 

1 pcs pinion z17 d17 D77,2 L51 
2,73 m chain DIN 8187 08B1 p12,7 L## 
2 pcs connecting link p 12,7 DIN8187 08B1 
44 pcs flat jet nozzle 632.606.5ECA 1/8" 90° 3 
bar: 3,85l/min 
3 m high pressure hose gold snake 1" d 25,0x4,5 
20,0bar -30°C..+100°C 
8 pcs hose clamp 25-40 W4 
2 pcs proximity switch 4 M12 IP67 t<18 
NF5003 
2 pcs spring band steel 20/0,3 x 155 

2 τεμάχια 

 

 

Γενικές απαιτήσεις  

 Τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και στιβαρής 

κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας.   

 Εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας ενός (1) έτους. 

 Οι δαπάνες έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση επιτόπου στην ΕΕΛΘ θα βαρύνουν 

τον προμηθευτή. 

 Θα αναφέρεται σαφώς στην προσφορά ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης. 

Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό και υποχρέωση που 

περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα προδιαγραφή για την πλήρη παραλαβή της προμήθειας. 

 
    

Φάκελος Δικαιολογητικών Τεχνικής Προσφοράς 

1.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος προς την ΕΥΑΘ AE, στην οποία θα αναφέρει την 

επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο/α) στην οποία κατασκευάζεται ο εξοπλισμός.  Εάν οι 

διαγωνιζόμενοι δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα 

κατασκευασθούν τα είδη με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε 

περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  

2. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ή του κατασκευαστή για Εγγύηση καλής ποιότητας και 

λειτουργίας των προσφερόμενων ανταλλακτικών, διάρκειας ενός (1) έτους τουλάχιστον από την 

παράδοσή τους στην ΕΥΑΘ ΑΕ. 
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3.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος προς την ΕΥΑΘ ΑΕ (αναδόχου ή κατασκευαστή) ότι είναι 

υποχρεωμένος να αναλάβει, με δικές του δαπάνες, την άμεση αντικατάσταση των ανταλλακτικών 

που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής 

κατασκευής. Οι υποχρεώσεις του εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του 

εξοπλισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης από την ανάθεση της σύμβασης. Ο χρόνος 

παράδοσης δε θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.  

 

 

Γενικοί όροι 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό, ή εμπορικό 

μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας, που απαιτείται για την εκτέλεση του φυσικού 

αντικειμένου της παρούσας, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

α) Έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις 

β) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του   δραστηριότητες ή βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

γ) Δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει από τον 

προσωρινό ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

 

 Τρόπος πληρωμής αναδόχου – Δικαιολογητικά πληρωμής 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτείται:  

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

β) τιμολόγιο του αναδόχου  

δ) φορολογική ενημερότητα 

ε) ασφαλιστική ενημερότητα 
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Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε 45-60 ημέρες από την παραλαβή αυτών από το Τμήμα 

Προμηθειών ΔΥ & Αποθηκών και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση ποσοστού 0,07%, επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ καθώς 

και κράτηση ποσοστού 0,06% επί του συμβατικού ποσού υπέρ ΑΕΠΠ. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

 

Πληροφορίες 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελένη 

Καράγια, ή στην κα Δήμητρα Σπυρίδη, ή στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης  Υλικού & Αποθηκών 

της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: τηλ 2310 969583, 2310 966972, email 

ekaragia@eyath.gr / dspiridi@eyath.gr / promithies@eyath.gr 

 

 

 

 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 
 
 

Δημήτρης Αλεξανδρής 
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