
Θέμα: Fw: στοιχεία διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ηλ/κου υλικού
Από: Μανόλης Αρχαύλης <manolis_arhavlis@yahoo.gr>
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----- Προωθημένο μήνυμα -----
Από: TOP - Anastasia Poulou (Purchasing Department) <anpoulou@topelcom.gr>
Προς: manolis_arhavlis@yahoo.gr <manolis_arhavlis@yahoo.gr>
Κοιν.: TOP - Persa Kontarini (Purchasing Department) <pkontarini@topelcom.gr>
Στάλθηκε: Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020, 2:01:56 μ.μ. EET
Θέμα: στοιχεία διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ηλ/κου υλικού

Αξιότιμε κ. Αρχαύλη,

Μπορείτε να μας αποστείλετε παρακαλώ τα είδη επί των οποίων διενεργείται ο διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια
Λαμπτήρων διαφόρων τύπων - ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Ηρακλείου»;

Ενημερώστε μας επίσης αν μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση κατ’ είδος.

Με εκτίμηση

Anastasia Poulou

Purchasing Department

TOP Electronic Components S.A.

66, Alkminis  Str.  Athens 118 53

Tel: +30-210-3428690/693 ext. #269

Fax:+30-210-3428691

Email: anpoulou@topelcom.gr

Website∣vCard∣map∣email

P Please consider your environmental responsibility before prin ng this e-mail

Το παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιέχει εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες και προορίζεται μόνο για τους εξουσιοδοτημένους χειριστές των
λογαριασμών email που περιλαμβάνονται στους αποδέκτες του. Αν δεν είστε ένας από αυτούς, παρακαλείστε να το διαγράψετε άμεσα και να
ενημερώσετε τον αποστολέα, και δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε το περιεχόμενο του σε κανένα. Οποιεσδήποτε γνώμες ή απόψεις εκφράζονται
στο παρόν μήνυμα είναι των προσώπων που τις εκφράζουν και δεν δεσμεύουν την TOP ELECTRONIC COMPONENTS. Καμία εγγύηση δεν
παρέχεται ότι το παρόν μήνυμα ή τα συνημμένα σε αυτό δεν έχουν προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό ή δεν έχουν υποστεί άλλη μη
εξουσιοδοτημένη επέμβαση.

This message may contain confidential or classified information and is intended only for the authorized users of the email accounts included in
its recipients. If you are not one of them, please delete it immediately and inform the sender; furthermore, you are not allowed to reveal its
contents to anyone. Any opinions or views expressed in this message reflect only those who express them and do not bind TOP ELECTRONIC
COMPONENTS. No warranty is given that this message or the attachments to it have not been maliciously infected or modified without proper
authorization.
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