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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανακύκλωση έξι οχηµάτων και τριών µηχανηµάτων έργου  

 

 

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειµένου να προβεί στην ανακύκλωση έξι (6) 

οχηµάτων, ενός γερανοφόρου οχήµατος και δύο περονοφόρων οχηµάτων 

 
 
 

Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενη εξουσιοδοτηµένη εταιρία ανακύκλωσης οχηµάτων να καταθέσει προσφορά µε 

σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 21/10/2014 και 14.00 στη διεύθυνση:  
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

• Τόσο η φόρτωση όσο και η µεταφορά των οχηµάτων, θα πραγµατοποιηθεί  µε οχήµατα κατάλληλων 

προδιαγραφών, ώστε να τηρούνται όλοι οι σχετικοί οδικοί κανονισµοί ασφαλείας και η σχετική 

νοµοθεσία για την ασφάλεια της µεταφοράς, µε αποκλειστική ευθύνη του πλειοδότη. 

• Η παραλαβή του συνόλου των οχηµάτων θα γίνει, χωρίς να επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του 

αγοραστή κατά την παράδοση, περί της ποσότητας και κατάστασης οχηµάτων, παρουσία επιτροπής, 

µε µεταφορικά µέσα και εργάτες του τελευταίου πλειοδότη. 

• Τα προς εκποίηση οχήµατα παραλαµβάνονται από την Κεντρική Αποθήκη της ΕΥΑΘ ΑΕ, που 

βρίσκεται στο Καλοχώρι και από τα εργοτάξια της περιοχής Σφαγείων και Πυλαίας, τα δε έξοδα 

µεταφοράς και φόρτωσης βαρύνουν τον πλειοδότη. Μετά από την παράδοση θα χορηγηθεί στην 

ΕΥΑΘ ΑΕ το προβλεπόµενο από τον νόµο πιστοποιητικό καταστροφής. 

• Το συνολικό απόβαρο των ανωτέρω φορτηγών και µηχανηµάτων έργου, υπολογίζεται (σύµφωνα µε τις 

άδειες κυκλοφορίας τους), στους πενήντα πέντε  (55) τόνους, περίπου.  

• Η ΕΥΑΘ ΑΕ έχει ολοκληρώσει την οριστική διαγραφή όλων των οχηµάτων. 

• Η πληρωµή του αναλογούντος ποσού θα γίνει µε τραπεζική επιταγή, ή µετρητά µετά την έκδοση του 

αντίστοιχου τιµολογίου.  

         
                        ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

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

                           

                         ΠΡΟΣ 

                Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

          



 

• Η προσφορά θα περιλαµβάνει στην τιµή όλα τα λοιπά έξοδα που πρόκειται και που ενδέχεται να 

προκύψουν (πχ φόρτωση, µεταφορά, τεµαχισµός κ.α.). 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο ανάδοχος που 

θα προσφέρει την υψηλότερη τιµή (πλειοδότης). 

 
 

 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. ∆ηµήτριο Μαυρόπουλο, ή στον κ. 

Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, στα τηλ. 2310 330142/966753. 

 

 

 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 

 

Ελένη Παχατουρίδου 

 


