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Για τη συµµετοχή στην Ανοικτή ∆ιαδικασία δεν απαιτείται η αγορά των τευχών αυτής, 
απαιτείται όµως η συµπλήρωση της οικονοµικής προσφοράς στο «Έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς», το οποίο διατίθεται από την ΕΟΑΕ δωρεάν. 
 
 

(1) Για να παραλάβετε το «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» παρακαλούµε 
συµπληρώστε τη συνηµµένη Αίτηση(1) και στείλτε την µε fax στην ∆/νση 
Συµβάσεων της ΕΟΑΕ, υπόψη κας Μαρίας Φακαλή (Τηλ. 2310-470392, Fax 
2310-470297, mailto:mfakali@egnatia.gr). Τα Έντυπο µπορείτε να το 
παραλάβετε: 
• είτε αυτοπροσώπως από τα γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χλµ 

Θεσ/νίκης-Θέρµης, στην Γραµµατεία της ∆/νσης Συµβάσεων (Ισόγειο 
τριώροφου Κτιρίου),  

• είτε µε ταχυδροµική αποστολή της επιλογής σας µε δική σας χρέωση. 
 

(2) Εάν επιθυµείτε να παραλάβετε τα «Τεύχη Ανοικτής ∆ιαδικασίας» 
παρακαλούµε συµπληρώστε τη συνηµµένη Αίτηση(2) και στείλτε την µε fax 
στην ∆/νση Συµβάσεων της ΕΟΑΕ, υπόψη κας Μαρίας Φακαλή (Τηλ. 2310-
470392, Fax 2310-470297, mailto:mfakali@egnatia.gr). Τα τεύχη µπορείτε να 
τα παραλάβετε:  
• είτε αυτοπροσώπως από τα γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χλµ 

Θεσ/νίκης-Θέρµης, στην Γραµµατεία της ∆/νσης Συµβάσεων (Ισόγειο 
τριώροφου Κτιρίου) µε την καταβολή του αντίστοιχου τιµήµατος (10 € 
µετρητά ή επιταγή),  

• είτε µε αντικαταβολή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier). Ζητήσετε 
από την courier να καταβάλλει το τίµηµα των 10 € στην ΕΟΑΕ και να γίνει 
η συνολική χρέωση στον ενδιαφερόµενο µε την παράδοση των τευχών. 

 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε µε την κα Μαρία Φακαλή 
(2310-470.392) ή µε την κα Χρύσα Θεοδώρου (2310-470386). 
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ΑΙΤΗΣΗ(1) 
 
 

Επωνυµία*:  _______________________ 

                      _______________________ 

Επάγγελµα*: _______________________ 

ΑΦΜ:           _______________________ 

∆ΟΥ:           _______________________ 

 

∆ιεύθυνση:*  _______________________ 

                     _______________________ 

                     _______________________ 

 
Αρµόδιος*: _______________________ 

Τηλ.*:          _______________________ 

E-mail∗:      _______________________ 

Fax*:           _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, ______________ 2009 
 

 

Προς: 
“ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 

∆ιεύθυνση Συµβάσεων  

6ο χλµ Θεσσαλονίκης - Θέρµης 

Τ.Θ. 60030, ΤΚ 57001 

Θεσσαλονίκη 

 

 

 

Σας παρακαλώ να µου χορηγήσετε 

το Έντυπο της Οικονοµικής 

Προσφοράς για την ανάθεση της 

Σύµβασης µε αντικείµενο τον: 

«Έλεγχος µελετών τεχνικών έργων 

οδών - γεφυρών του Α/Κ 

Κωνσταντινουπολίτικων και του 

Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος 

(59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 

14+000, της Εξωτερικής 

Περιφερειακής Οδού 

Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής 

της µε την Εγνατία Οδό και µε τον 

Αερολιµένα "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" - 

Κωδικός Αναφοράς 4437» 

 

 

Ο Αιτών 

 

 
                                                 
∗ Πεδίο που συµπληρώνεται υποχρεωτικά 
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ΑΙΤΗΣΗ(2) 
 
 

Επωνυµία*:  _______________________ 

                      _______________________ 

Επάγγελµα*: _______________________ 

ΑΦΜ*:           _______________________ 

∆ΟΥ*:           _______________________ 

 

∆ιεύθυνση:*  _______________________ 

                     _______________________ 

                     _______________________ 

 
Αρµόδιος*: _______________________ 

Τηλ.*:          _______________________ 

E-mail∗:      _______________________ 

Fax*:           _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Θεσσαλονίκη, ______________ 2009 
 

 

Προς: 
“ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.” 

∆ιεύθυνση Συµβάσεων  

6ο χλµ Θεσσαλονίκης - Θέρµης 

Τ.Θ. 60030, ΤΚ 57001 

Θεσσαλονίκη 

 

 

Σας παρακαλώ να µου χορηγήσετε 

τα τεύχη της Ανοικτής 

∆ιαδικασίας  για την ανάθεση της 

Σύµβασης µε αντικείµενο τον: 

«Έλεγχος µελετών τεχνικών έργων 

οδών - γεφυρών του Α/Κ 

Κωνσταντινουπολίτικων και του 

Α/Κ Ευκαρπίας του 1ου τµήµατος 

(59.3.1), από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 

14+000, της Εξωτερικής 

Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης 

και της σύνδεσής της µε την 

Εγνατία Οδό και µε τον Αερολιµένα 

"ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" - Κωδικός 

Αναφοράς 4437» 

 

 

 

 

Ο Αιτών 

 

 
 

                                                 
∗ Πεδίο που συµπληρώνεται υποχρεωτικά 


