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Ανακοίνωση – Περίληψη 
 
 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε 

τίτλο:   «Προµήθεια παροχής υπηρεσιών υγείας  της εταιρίας "Εγνατία 
Οδός Α.Ε." για χρονικό διάστηµα δυο (2) ετών» 

 
Κωδ. Αναφοράς 5417 
 
Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) έχοντας υπόψη το Ν. 3850/2010 «Κύρωση του 
Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» το Ν. 1568/1985 ΦΕΚ 
177 τ. α, της 18.10.1985 (Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων), προτίθεται να αναθέσει, 
σύµφωνα µε την απόφαση 846/10/18.09.2014 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΟΑΕ, την 
Προµήθεια υπηρεσιών του θέµατος, προϋπολογισµού 20.000 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία προµηθειών της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί πρόχειρος 
διαγωνισµός την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», στο ισόγειο του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-
Θέρµης. 
 
 Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι η 
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 11.00 π.µ.  
 
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι 
εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των 
προσφορών. ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η ανάθεση της Προµήθειας θα 
γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.  
 
Τη σχετική ∆ιακήρυξη θα την βρουν οι ενδιαφερόµενοι στην ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.  
 
Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2310470378, Fax: 2310470483, αρµόδια 
υπάλληλος Μωϋσιάδου Αναστασία, Τµηµατάρχης  Τµήµατος Οικονοµικής & ∆ιοικητικής 
∆ιαχείρισης έργων παραχώρησης Θεσ/νίκη, 6 χλµ Θεσ/νίκης - Θέρµης, τ.κ.57001. 
 

  Θεσ/νίκη  13/10/2014 
 

                                    Μωϋσιάδου Αναστασία    
                                                                         Πρόεδρος Επιτροπής 
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