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     Θεσσαλονίκη   18/12/2012  

       Αρ. πρωτ.   19671 

 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
                 & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

           ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

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

 

 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Προσφορά για την τροποποίηση υπερκατασκευής φορτηγού οχήµατος και 

προσθήκη ανυψωτικής διάταξης 

 

 

Η ΕΥΑΘ ΑΕ προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος την 
παροχή υπηρεσίας τροποποίησης υπερκατασκευής φορτηγού οχήµατος-προσθήκη ανυψωτικής 
διάταξης  

 
Προσκαλεί 

 
Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, µέχρι την Παρασκευή 28/12/2012 και 14.30 

στη διεύθυνση: 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος 54622 

 
Ο ανάδοχος στον οποία θα ανατεθεί η παροχή υπηρεσίας τροποποίησης της 

υπερκατασκευής του φορτηγού οχήµατος και η προσθήκη ανυψωτικής διάταξης, θα αναλάβει τα 
παρακάτω: 

 
Α. Περιγραφή εργασιών 
 
Για την τροποποίηση του ΝΕΜ 3323 θα απαιτηθούν οι ακόλουθες εργασίες: 

1. Αποξήλωση της ανυψωτικής διάταξης (παπαγαλάκι) από το ΝΕΜ 9342 µε όλα τα 
παρελκόµενα. 

2. Μετατροπή της καρότσας και του καλύµµατος του ΝΕΜ 3323 (‘κόντεµα’ ώστε να 
δηµιουργηθεί χώρος για την τοποθέτηση της ανυψωτικής διάταξης). 

3. Τοποθέτηση της ανυψωτικής διάταξης στο ΝΕΜ 3323. 
Το ΝΕΜ 3323 διαθέτει δυνατότητα ανατροπής. Η δυνατότητα αυτή θα συνεχίσει να υφίσταται 
και έπειτα από την τροποποίηση του οχήµατος σε γερανοφόρο. Η τροποποίηση θα πρέπει να 
ακολουθεί τους κανόνες της τεχνικής . Με την παράδοση του οχήµατος ο ανάδοχος θα πρέπει 
να προσκοµίσει όλα τα τυχόν απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που θα απαιτηθούν για την 
εκ νέου ταξινόµηση του οχήµατος. 
 
 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
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Β. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει υποχρεωτικά:  

1. Να έχουν νόµιµο συνεργείο (άδεια λειτουργίας) µε έδρα είτε εντός του πολεοδοµικού 
συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης, είτε εντός των ορίων των όµορων ∆ήµων και 
σχετική άδεια εκτελέσεως εργασιών (άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος). 

2. Να έχουν την δυνατότητα της παροχής ασφαλούς φύλαξης των προς µετατροπή 
οχηµάτων κατά την διάρκεια των εργασιών (η υλοποίηση των µετατροπών θα γίνει 
τµηµατικά έπειτα από σχετική συνεννόηση µε το αρµόδιο Τµήµα της ΕΥΑΘ). 

3. Να δεσµευθούν ότι η τροποποίηση του ΝΕΜ 3323 δεν θα επηρεάσει την δυνατότητα 
του οχήµατος να κυκλοφορεί νόµιµα. 

4. Να δεσµευθούν για τα 1, 2 και 3 µε σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να επιδείξει τις προαναφερθείσες άδειες. 
 

Μειοδότης θα ανακηρυχτεί ο υποψήφιος µε την συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή. 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κ. Παπαδόπουλο ή στον κ Λ. 
Σιδηρόπουλο στα τηλ. 2310 966753/799. 

 
 

 

 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

  

  

 Ελένη Παχατουρίδου 

 

 


