
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  
ΕΓΝΑΤΙΑ 127 – 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: ΤΗΛ. 2310 966600   ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: ΤΗΛ. 2310 966900 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 

 

  
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. 
 & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 

 
 
 
 
              Θεσσαλονίκη  13/12/2016 
              Αρ. πρωτ.  35757 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 
 
Για την προµήθεια προεκτυπωµένων λογαριασµών και φακέλων καθώς και για την παροχή 
υπηρεσίας εργασιών εµφακέλωσης και δίπλωσης των λογαριασµών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., 
προϋπολογισµού εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00€), πλέον ΦΠΑ, για ένα έτος 

 
 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό, µε 
σφραγισµένες προσφορές µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια προεκτυπωµένων λογαριασµών και 
φακέλων καθώς και για την παροχή υπηρεσίας εργασιών εµφακέλωσης και δίπλωσης των λογαριασµών 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., προϋπολογισµού εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00€), πλέον ΦΠΑ, για ένα 
έτος, µε δικαίωµα προαίρεσης κατά ένα έτος, αναλόγως των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, µε ανάλογη αύξηση 
του συνολικού συµβατικού τιµήµατος κατά 68.000,00€ και συνολικού προϋπολογισµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ 
(136.000,00€), πλέον ΦΠΑ. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 13/1/2017, ηµέρα Παρασκευή  
και ώρα 14.30µ.µ. στην ηλεκτρονική πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
στις 20/1/2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.  

Λεπτοµέρειες του διαγωνισµού περιλαµβάνονται στην εγκεκριµένη ∆ιακήρυξη που έχει και θέση 
συγγραφής υποχρεώσεων, την οποία µπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα 
Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών (Τσιµισκή 98, 8ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2310-
966928, 968, 972 FAX: 2310-283117).  

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε. (www.eyath.gr), καθώς και στις ηλεκτρονικές πλατφόρµες ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΣΗ∆ΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr).  

  

 
 Για µια δηµοσίευση την 20/12/2016 

   
Εφηµερίδες 
1. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
2. ΛΟΓΟΣ 
3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤ/ΜΩΝ    
                                                    
Εσωτερική  διανοµή 
1. Γραφείο  ∆ιευθύνοντος  Συµβούλου 
2. Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 

 
 
 

Ο Πρόεδρος &  
∆ιευθύνων  Σύµβουλος 

της  Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε. 
 
 

Γιάννης Ν. Κρεστενίτης 
 


