
 

                         

                                                                                     

     Θεσσαλονίκη  26/5/2015  

     Αρ. πρωτ.  13339 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την εκποίηση τριών χρηµατοκιβωτίων από τα γραφεία της ΕΥΑΘ   

           

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την εκποίηση τριών χρηµατοκιβωτίων από τα γραφεία της ΕΥΑΘ   
 
 

Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τρίτη 2/6/2015 και 14.00 
στη διεύθυνση: 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 
Η εταιρεία η οποία θα αναλάβει την εκποίηση, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά για την αγορά και 

αποµάκρυνση των παρακάτω χρηµατοκιβωτίων σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
 

α/α ∆ιαστάσεις (σε εκατοστά) Τόπος παραλαβής  

1 55*140*55 Κεντρικά γραφεία ΕΥΑΘ (Εγνατίας 127) 

2 65*160*65 Κεντρικά γραφεία ΕΥΑΘ (Εγνατίας 127) 

3 58*145*58 Γραφεία ΕΥΑΘ (Τσιµισκή 98) 

 
Οι παραπάνω διαστάσεις των χρηµατοκιβωτίων δίνονται κατά προσέγγιση, χωρίς να είναι γνωστό το 

βάρος αυτών, ώστε να υπάρχει µια πρώτη εικόνα. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να δουν το σύνολο 
των χρηµατοκιβωτίων προς εκποίηση, επί τόπου τόσο στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ (Εγνατίας 127), όσο 
και στα γραφεία που βρίσκονται στην Τσιµισκή 98 για να έχουν προσωπική εκτίµηση. 

Τα δύο χρηµατοκιβώτια των Κεντρικών γραφείων βρίσκονται στον ηµιώροφο, ενώ το τρίτο χρηµατοκιβώτιο 
βρίσκεται στον 3ο όροφο, Τσιµισκή 98. 

Τόσο η φόρτωση όσο και η µεταφορά των χρηµατοκιβωτίων, 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. 

         
                          ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 

 

          

 



 

Τα προς εκποίηση χρηµατοκιβώτια θα παραληφθούν από τους προαναφερόµενους χώρους στους 
οποίους βρίσκονται τα χρηµατοκιβώτια, χωρίς δικαίωµα επιλογής, τα δε έξοδα µεταφοράς και φόρτωσης 
βαρύνουν τον πλειοδότη. 

Η προσφορά θα περιλαµβάνει την συνολική τιµή, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και 
συνυπολογίζοντας όλα τα λοιπά έξοδα που πρόκειται και που ενδέχεται να προκύψουν (πχ φόρτωση, 
µεταφορά, τεµαχισµός, έξοδα γερανού κ.α.). 

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την υψηλότερη τιµή (πλειοδότης). 
 
 
 
 

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

  
 
 

 Ελένη Παχατουρίδου 
 

 


