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ΘΕΜΑ :

«∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Σας ̟αρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της
̟αρα̟άνω

ηµεροµηνίας

τη

συνηµµένη

̟ερίληψη

διακήρυξης

του

διεθνούς

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού ̟ου αφορά στην «Προµήθεια Τροφίµων και
Βασικής

Υλικής

Συνδροµής»

στο

«Πλαίσιο

Ε̟ιχειρησιακού

Προγράµµατος

Ε̟ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό το Ταµείο
Ευρω̟αϊκής Βοήθειας για τους Α̟όρους (Τ.Ε.Β.Α.)», ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης
149.275,51 ευρώ (συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% και

24%), µε κριτήριο

κατακύρωσης της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφοράς ανά τµήµα
του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού (α/α), µόνο βάσει τιµής.
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Κοινο̟οίηση :
 Βιοτεχνικό Ε̟ιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24
Email : info@veth.gov.gr
 Ε̟αγγελµατικό Ε̟ιµελητήριο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24
Email : grammateia@epethe.gr
 Τεχνικό Ε̟ιµελητήριο Ελλάδας
Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας
Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη, 54643
Email : tee_thess@tee.gr
 Εµ̟ορικό και Βιοµηχανικό Ε̟ιµελητήριο
Τσιµισκή 27-29 Θεσσαλονίκη, 546 24
Email : root@ebeth.gr
 ΠΕ∆ΚΜ
26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη, 546 27
Email : ped_km@otenet.gr
Εσωτερική ∆ιανοµή :
 Αντιδήµαρχος Οικονοµικών
 Τµήµα ∆ιοικητικής Υ̟οστήριξης Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
 ∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης
 Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµο̟ρασιών
 ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας
Μέλη Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης (∆/νση
Κοινων.Προστασίας & ∆ηµ.Υγείας) :
 Μαρία Τσακαλίδου (Τακτικό ως Πρόεδρος)
 Βαϊα Θεοδωρακο̟ούλου (Τακτικό ως Γραµµατέας)
 Ζησώ Νίκου (Τακτικό ως Μέλος)
 ∆έσ̟οινα Πετρίδου (Ανα̟λ. ως Πρόεδρος)
 Μαρία-Άννα Καλογερο̟ούλου (Ανα̟λ. ως Γραµµατέας)
 Γεώργιος Λεωτόν (Ανα̟ληρ. ως Μέλος)

Η
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ

Η Συντάξασα

Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη
του Τµήµατος Προκηρύξεων και
∆ηµο̟ρασιών

Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη
της ∆/νσης Οικονοµικής και
Ταµειακής ∆ιαχείρισης

Αικ. Καραγιάννη

Α. Φαρµάκη

Α. Μόσχογλου-Ερµείδου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 73/2018.
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ̟ροκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό
για την «Προµήθεια Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής» στο «Πλαίσιο
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Ε̟ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας ̟ου
χρηµατοδοτείται α̟ό το Ταµείο Ευρω̟αϊκής Βοήθειας για τους Α̟όρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,
̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 149.275,51 ευρώ (συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% και
24%).
1) Αναθέτουσα Αρχή : ∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313
317534, fax 2313 317519, e-mail : k.karagianni@thessaloniki.gr (ιστοσελίδα (site) του
∆ήµου : www.thessaloniki.gr)) ̟ληροφορίες ̟αρέχονται α̟ό την
∆/νση
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης (Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµο̟ρασιών),
α̟ό την αρµόδια υ̟άλληλο Αικατερίνη Καραγιάννη.
2) Είδος Αναθέτουσας Αρχής : O.T.A.
3) Αντικείµενο της σύµβασης : «Προµήθεια Τροφίµων και Βασικής Υλικής
Συνδροµής» στο «Πλαίσιο Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Ε̟ισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Βοήθειας ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό το Ταµείο Ευρω̟αϊκής Βοήθειας
για τους Α̟όρους (Τ.Ε.Β.Α.)», ̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης 149.275,51 ευρώ
(συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%).
4) Κωδικός CPV : 15542300-2 «Τυρί Φέτα», 39831200-8«Σκόνη για ̟λύσιµο ρούχων –
Α̟ορρυ̟αντικά» .
5) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
6) Είδος της σύµβασης : Προµήθεια
7) Τό̟ος ̟αράδοσης : Σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και ειδικότερα στους
Ειδικούς όρους αυτής.
8) Περιγραφή της σύµβασης : Ηλεκτρονικός ∆ιεθνής ανοικτός διαγωνισµός για την
«Προµήθεια Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής» στο «Πλαίσιο
Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος Ε̟ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας ̟ου
χρηµατοδοτείται α̟ό το Ταµείο Ευρω̟αϊκής Βοήθειας για τους Α̟όρους (Τ.Ε.Β.Α.)»,
̟.δ. 149.275,51 € (συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.13% και 24%).
Η ̟αρούσα σύµβαση υ̟οδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα1:
•
•

1

TMHMA Β. ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 15542300-2
«Τυρί Φέτα», ̟.δ. 16.568,63€ µε το Φ.Π.Α. 13%.
TMHMA Γ. ΕΙ∆Η BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
39831200-8 «Σκόνη για ̟λύσιµο ρούχων». ̟.δ. 132.706,88€ µε το Φ.Π.Α. 24%.

Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή
χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.
Επίσης αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα,
στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο) ή
στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Προσφορές υ̟οβάλλονται για ένα η ̟ερισσότερα τµήµατα
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των 149.275,51€
συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και 24 % (̟ροϋ̟ολογισµός χωρίς ΦΠΑ:
121.684,18 € ΦΠΑ : 27.591,33 €).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται α̟ό την ̟ρωτοκόλληση του συµφωνητικού και
την ανάρτησή του στο ΚΗΜ∆ΗΣ και µέχρι τη λήξη του ̟ρογράµµατος (µέχρι 31-122019) και σε ̟ερί̟τωση συνέχισης του ̟ρογράµµατος µέχρι τη λήξη του
̟ρογράµµατος Τ.Ε.Β.Α. και εξαντλήσεως των ̟οσοτήτων.
Αναλυτική ̟εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Μελέτη 3/2018 της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας της ̟αρούσας διακήρυξης.

9) Κύριοι

όροι χρηµατοδότησης : Πλαίσιο Ε̟ιχειρησιακού Προγράµµατος
Ε̟ισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας ̟ου χρηµατοδοτείται α̟ό το Ταµείο
Ευρω̟αϊκής Βοήθειας για τους Α̟όρους (Τ.Ε.Β.Α.).
10) Γλώσσα ̟ροσφορών : Ελληνική.
11) Νόµισµα : Ευρώ
12) Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης : Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της
̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφοράς, ανά τµήµα του ενδεικτικού
̟ροϋ̟ολογισµού (α/α), µόνο βάσει τιµής
13) Υ̟οδιαίρεση σε τµήµατα : Ναι. Οι διαγωνιζόµενοι µ̟ορούν να συµµετέχουν για µία
ή ̟ερισσότερες οµάδες για το σύνολο των ̟οσοτήτων του κάθε είδους των υ̟ό
̟ροµήθεια ειδών ό̟ως αυτές καθορίζονται στην υ̟’ αριθµ. 73/2018 διακήρυξη.
14) Παράδοση : Η ̟ροµήθεια των υλικών θα αρχίσει αµέσως µετά την υ̟ογραφή της
σύµβασης σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει ο υ̟εύθυνος ̟αραλαβής της σύµ̟ραξης και
θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σταδιακά και ανάλογα µε τα αιτήµατα του εντολέα.
Σηµειώνεται ότι οι ̟αραγγελίες ̟ου θα γίνουν θα αφορούν τα είδη των ̟ινάκων
του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού και οι ̟οσότητες θα διαµορφωθούν ανάλογα µε
τις ανάγκες του εντολέα µέσα όµως στα όρια της ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης.
Τα ̟ροϊόντα θα ̟αραδίδονται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές
της διακήρυξης στο χώρο και κατά τις ώρες ̟ου θα τους υ̟οδείξει ο υ̟εύθυνος
̟αραλαβής της Σύµ̟ραξης µε µεταφορικό µέσο του ̟ροµηθευτή, κατό̟ιν
̟αραγγελίας η ο̟οία θα δίνεται µέσω e-mail το ο̟οίο θα εκτυ̟ώνεται και θα
κρατείται για α̟οδεικτικό ̟αραγγελίας. Σε ̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης του
αναδόχου ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µετά α̟ό α̟όφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου να κηρύξει έκ̟τωτο των ανάδοχο
15) ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού : Ο διαγωνισµός θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε χρήση της
̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης:
http://www.promitheus.gov.gr/ του συστήµατος, στην ο̟οία υ̟οβάλλονται και οι
̟ροσφορές α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά.

16) Ηµεροµηνία α̟οστολής της Προκήρυξης στην Υ̟ηρεσία Ε̟ίσηµων Εκδόσεων
των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων :
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5/2/2019
17) Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υ̟οβολής ̟ροσφορών :
8/2/2019, Ηµέρα: Παρασκευή και ώρα 8.00
18) Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υ̟οβολής ̟ροσφορών :
18/3/2019, Ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει
δυνατότητα υ̟οβολής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα.
19) Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών και
συγκεκριµένα την 22-3-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 11.00, µέσω των
αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
20) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής : ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της
̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-µέλος
της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες
χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας
̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών
συµ̟ράξεων, δεν α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την
υ̟οβολή ̟ροσφοράς
Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας είναι έµ̟ορος ̟ρέ̟ει να κατατεθεί α̟ό τον
οικονοµικό φορέα η άδεια λειτουργίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ε̟ιχείρησης
του ̟ου θα συµ̟εριλαµβάνει τα είδη στα ο̟οία θα λάβει µέρος ο οικονοµικός
φορέας.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο οικονοµικός φορέας είναι ̟αρασκευαστής ή ̟αραγωγός ̟ρέ̟ει
να κατατεθεί α̟ό τον οικονοµικού φορέα η άδεια λειτουργίας της ε̟ιχείρησης τους
̟ου θα συµ̟εριλαµβάνει τα είδη στα ο̟οία θα λάβει µέρος ο οικονοµικός φορέας
21) Α̟αιτούµενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις :
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης,
κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες),
εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, ̟ου ανέρχεται για το σύνολο των ̟οσοτήτων όλων
των Τµηµάτων στο ̟οσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και
εξήντα οκτώ λε̟τών (2.433,68 ευρώ). Αναλυτικά τα ̟οσά των εγγυητικών
συµµετοχής ανά τµήµα του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού διαµορφώνονται ως εξής :
ΦΟΡΕΑΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

TMHMA Α. ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 15542300-2 «Τυρί Φέτα».
TMHMA Β. ΕΙ∆Η BΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ: ΚΩ∆ΙΚΟΣ 39831200-8 «Σκόνη
για ̟λύσιµο ρούχων».

∆ύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία
ευρώ και εξήντα οκτώ λε̟τά
(2.433,68€)
∆ιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και
είκοσι ̟έντε λε̟τά
(293,25€)
∆ύο χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ και
σαράντα τρία λε̟τά
(2.140,43€)

Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
̟ου συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά
τη λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, η ο̟οία
είναι δωδεκάµηνη, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί,
̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της διακήρυξης, δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα
̟ροβλε̟όµενα α̟ό την διακήρυξη δικαιολογητικά ή δεν ̟ροσέλθει εγκαίρως για
υ̟ογραφή της σύµβασης.
Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 72 ̟αρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται
σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ̟ριν ή κατά
την υ̟ογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή, ̟ρέ̟ει να
̟εριλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
διακήρυξης και ε̟ι̟λέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το
̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου, συµ̟εριλαµβανοµένης τυχόν ισό̟οσης ̟ρος αυτόν
̟ροκαταβολής.
Σε ̟ερί̟τωση τρο̟ο̟οίησης της σύµβασης κατά την ̟αράγραφο 4.5 της διακήρυξης,
η ο̟οία συνε̟άγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος
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να καταθέσει ̟ριν την τρο̟ο̟οίηση, συµ̟ληρωµατική εγγύηση το ύψος της ο̟οίας
ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί του ̟οσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της
σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσουν και να
υ̟οβάλλουν µαζί µε την ̟ροσφορά τους το Ευρω̟αϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
(ΕΕΕΣ) σύµφωνα µε τις οδηγίες της υ̟’ αριθµ.73/2018 ∆ιακήρυξης.
22) ∆ιάθεση Τευχών ∆ιαγωνισµού : Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ενηµερωθούν για
το ̟εριεχόµενο της ∆ιακήρυξης α̟ό την ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στον ο̟οίο δηµοσιεύεται το
κείµενό της. H ̟αρούσα ̟ροκήρυξη µε όλα τα ̟αραρτήµατά της διατίθεται ε̟ίσης,
εντύ̟ως α̟ό την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά µέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://thessaloniki.gr/

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ
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