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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

ΘΔΜΑ: Δηήζιερ ςπηπεζίερ άμεζηρ επέμβαζηρ και νςσηεπινήρ διέλεςζηρ ελέγσος για ηα δύο (2) κηιπία ηηρ 

ΑΛΜ Μεηπολογίαρ (ΔΙΜ) ζηη ΒΙ.ΠΔ.Θ. Σίνδος. 

 

Το Δλληνικό Ινζηιηούηο Μεηπολογίαρ (ΔΙΜ), Ανεξάπηηηη Λειηοςπγική Μονάδα ηος ΝΠΙΓ Δθνικό 

Σύζηημα Υποδομών Ποιόηηηαρ (ΔΣΥΠ) πποζκαλεί κάθε ενδιαθεπόμενο να καηαθέζει οικονομική 

πποζθοπά εηήζιαρ παποσήρ ςπηπεζιών άμεζηρ επέμβαζηρ και νςσηεπινήρ διέλεςζηρ ελέγσος, για ηα δύο 

κηίπια ηηρ ΑΛΜ Μεηπολογίαρ (ΔΙΜ) πος βπίζκονηαι ζηο Ο.Τ.45 και Ο.Τ.18 ζηη ΒΙ.ΠΔ.Θεζζαλονίκηρ ζηη 

Σίνδο, ζύμθυνα με ηα παπακάηυ:  

 

1) Άμεζη Δπέμβαζη: 

Η ςπηπεζία ηηρ Άμεζηρ Δπέμβαζηρ, θα παπέσεηαι καθημεπινά και καηά ηιρ ώπερ 22:00 μέσπι 06:00, εθ’ 

όζον ενεπγοποιηθεί και εκπέμτει ζήμα ηο ζύζηημα ζςναγεπμού ζηο Κένηπο Λήτευρ Σημάηυν ηος πελάηη 

με ηην ένδειξη διαππήξευρ από ηο ζύζηημα αζθαλείαρ ηος οικήμαηορ ηος. Σηην πεπίπηυζη αςηή, θα 

καηεςθύνει ππορ ηον θςλαζζόμενο σώπο ηος Σςνδπομηηή, αζςπμαηοθόπο πεπιπολικό όσημα ή πποζυπικό 

αζθαλείαρ, ππορ ανεύπεζη ενδείξευν διαππήξευρ και ππορ θύλαξη ηος σώπος, μέσπι ηην άθιξη ηηρ 

απμοδίαρ Αζηςνομικήρ Απσήρ και ηος Σςνδπομηηή, ή ηος εξοςζιοδοηημένος ανηιπποζώπος ηος. 

 

2) Νςσηεπινή διέλεςζη ελέγσος : 

Δξυηεπικόρ έλεγσορ αζθαλείαρ κηηπίος με ηην παποσή δύο νςσηεπινών διελεύζευν ελέγσος αζςπμαηοθόπο 

πεπιπολικό όσημα με πποζυπικό αζθαλείαρ ηηρ εηαιπείαρ καθημεπινά και καηά ηιρ ώπερ 22:00 μέσπι 06:00, 

ζε ζηιγμέρ ηςσαίερ και άηακηερ σπονικά, με ζκοπό ηην διενέπγεια εξυηεπικήρ έπεςναρ ππορ ανεύπεζη 

ενδείξευν διαππήξευρ. Σηην πεπίπηυζη ενηοπίζευρ ηέηοιυν ενδείξευν θα πποβαίνει ζηην ενήμέπυζη ηηρ  

απμοδίαρ Αζηςνομικήρ Απσήρ και ηος Σςνδπομηηή, ή ηος εξοςζιοδοηημένος ανηιπποζώπος ηος. 

 

Σε πεπίπηυζη αδςναμίαρ έγκαιπηρ παπαλαβήρ ηος σώπος από ηοςρ ιδιοκηήηερ ηος είηε και ζε ενδεσόμενη 

ανηικειμενική αδςναμία αποηελεζμαηικήρ πεπαιηέπυ «ζηεγανοποίηζήρ» ηος, η εηαιπεία με πποζυπικό ηος 

ηομέα ηυν ζηαηικών θςλάξευν, θα ζςνεσίζει να παπέσει ςπηπεζίερ ζηαηικήρ πλέον θύλαξηρ ζηον 

ζςνδπομηηή ηηρ, μέσπι και ηην αποκαηάζηαζη ηηρ θςζικήρ αζθάλειαρ ηος σώπος 

 

Κπιηήπιο αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών θα είναι η σαμηλόηεπη ηιμή ζηο ζύνολο, με ηην πποϋπόθεζη όηι 

πληπούνηαι όλερ οι παπαπάνυ ςπηπεζίερ.  
 

Οι πποζθοπέρ (με ζθπαγίδα ηηρ εηαιπείαρ, ςπογπαθή και όνομα ςπεύθςνος επικοινυνίαρ) μποπούν να 

καηαηίθενηαι ή να αποζηέλλονηαι με οποιονδήποηε ηπόπο ζηην Υπηπεζία μαρ (Βι.Πε. Θεζζαλονίκηρ, ΟΤ 

45, ΤΚ 57022,  Σίνδορ, Θεζζαλονίκη, email: info@eim.gr & ts@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 

999), μέσπι ηη Δεστέρα 09-12-2019. 

 

Για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη ή πληποθοπία, ζαρ παπακαλούμε να επικοινυνήζεηε ζηο 2310569999 

ή info@eim.gr.    
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