
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Θεσσαλονίκη 20-6-2019 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                           Αρ. Πρωτ.: 69416/17988 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ     ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ      
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ               
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ  ΚΑΙ    
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                                        ΠΡΟΣ                         
Πληρ.: Αικ. Καραγιάννη     Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 21-6-2019 
Τηλ : 2313 317534                

                         
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της παραπάνω ηµεροµηνίας µε 
στοιχεία των έξι (6)  χωρίς πλαίσιο,  την περίληψη διακήρυξης που αφορά στη διενέργεια 
επαναληπτικού  συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλεον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για το 
σύνολο των εργασιών, για την «Ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, 
αντικειµένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού και 
Τουρισµού και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισµού δαπάνης 50.158,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.» 
 
Συνηµµένα: Περίληψη διακήρυξης  
 
Εσωτερική διανοµή : 
- ∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης                
- Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών    
-∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού                        
-∆/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων           
           
Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας-Αξιολόγησης (224/17-4-2019 Α.Ο.Ε. Α∆Α: 6Θ0ΓΩΡ5-ΓΨΛ) 

Τακτικά Μέλη               Αναπληρωµατικά Μέλη 
- Φυλακτός Αθανάσιος ως Πρόεδρος       - Ξαφοπούλου Αλεξία ως Πρόεδρος 
- Τζουµάκη Μαρία ως Γραµµατέας      - Θεοχάρους Χαρίκλεια  ως  Γραµµατέας 

 - Μπουκουβάλα Κωνσαντίνα ως Μέλος   - Αλεξάκη Θάλεια-Μαρία ως Μέλος 
 
 
                   Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ           
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
           
 
 

      ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό,  
µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής του ενδεικτικού προϋπολογισµού, για την ανάθεση των 
υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, αντικειµένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες 
υλοποίησης των εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού και Τουρισµού και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών 
και Μουσείων, π.δ. 50.158,00 € µε CPV:60000000-8 «Υπηρεσίες µεταφορών (εκτός από µεταφορά 
αποβλήτων)» σύµφωνα µε την υπ’αρ. 224/17-4-2019 Α.Ο.Ε. (Α∆Α: 6Θ0ΓΩΡ5-ΓΨΛ) 

       Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Βασιλ. Γεωργίου Α’ 1α 
γραφείο 020, κτίριο Ε’-ηµιώροφος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019, ενώπιον  της αρµόδιας επιτροπής, η οποία 
ορίστηκε µε την υπ’αρ. 224/17-4-2019 Α.Ο.Ε.. στις 2/7/2019, ηµέρα Τρίτη µε ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών: 10.00 π.µ και ώρα λήξης 10.30 π.µ. 

Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά  στο Τµήµα Γενικού 
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για την αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µέχρι και την 
ώρα συνεδρίασης.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε την κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 44 του 
Ν.4605/2019, τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος και κάθε νόµιµη κράτηση. 

Τα στοιχεία του διαγωνισµού αναρτώνται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ σε τοπική ηµερήσια 
εφηµερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης: www.thessaloniki.gr 

Πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από το γραφείο 109Β του Τµήµατος Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, κ. Αικατερίνη Καραγιάννη, τηλ. 2313317534 

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό θα δίνονται 
από τη ∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού, α) Τµήµα ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, κ.   ∆. 
Κωνσταντινίδης,  τηλ. 231331821710 β) Τµήµα ∆ηµοτικών Μουσικών Σχηµάτων, κ. Π. Γκούνας 
τηλ. 2313318223 γ) Τµήµα Τουρισµού, κ. Μ. Ξεπαπαδάκη, τηλ. 2313318286 και κ. Κ. 
Μπουκουβάλα, τηλ. 2313318219 και από τη ∆/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων, Τµήµα 
Πινακοθήκης και Εικαστικών ∆ραστηριοτήτων, κ. Χ. Θεοχάρους τηλ. 2313318535 κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
 
            Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                            
 

       ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ  
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