
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636

     Κτίριο Β΄ 1ος όροφος  109 γρ.
Πληροφορίες:    ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
Τηλ:             2313317538
Fax:       2313316119
Ε-mail:         t.papaxristou@thessaloniki.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Υπηρεσία 
Καθαρισμού της Υδατοσυλλογής του Ζωολογικού Κήπου. 

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Υπηρεσία 
Καθαρισμού της Υδατοσυλλογής του Ζωολογικού Κήπου. 

Ο Ζωολογικός κήπος του Δήμου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στην περιοχή <<Χίλια 
Δένδρα>>, παρέχει την δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει στο φυσικό τους περιβάλλον την 
πανίδα  και χλωρίδα της χώρας μας, φιλοξενώντας σε οργανωμένους χώρους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του φυσικού περιβάλλοντος, διάφορα θηλαστικά και πτηνά της Ελληνικής πανίδας.

 Στον χώρο, υπάρχει τεχνητή υδατοσυλλογή (λίμνη) με τρεχούμενο νερό, διαμορφωμένη έτσι 
ώστε να φιλοξενεί υδρόβια πτηνά όπως είναι οι πάπιες, χήνες και ο Αργυροπελεκάνος.
 Στα πλαίσια της αναμόρφωσης και συντήρησης των υφιστάμενων κατασκευών (κτίσματα, 
κλουβιά, περίφραξη κλπ,) έτσι και η υδατοσυλλογή χρήζει κάποιες παρεμβάσεις ώστε να 
υποβοηθήσει την όσο το δυνατόν καλύτερη διαβίωση των υδρόβιων πτηνών που φιλοξενεί και 
ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί και με ποικιλία ανθεκτικών (για την περίπτωση αυτή ) ψαριώνν.

Έτσι είναι απαραίτητη η ανάθεση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την 
Υπηρεσία καθαρισμού της υδατοσυλλογής του Ζωολογικού Κήπου ,συνολικού π. δ. 9.994,40 € με 
Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη ανά είδος , ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/
Α

Τοποθέτηση των κάτωθι 
ειδών  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

1 Αντλία βυθού με 
κυκλοφορία 25.000 lt

2  τεμάχια 700,00/ τεμ. 1.400,00 €

2 Φάρμακο κατά της άλγης  
ALGEAN σε συσκευασία των 
2 lt

10  τεμάχια 65,00/ τεμ    650,00 €

3 Βακτηριδιακή καλλιέργεια 
για τα ψάρια , σε μπουκάλι 
των 250 ml

5 τεμάχια 30,00 / τεμ.   150,00 €

4 Ψάρια Koi  japanese 200 τεμάχια 8,00 / τεμ. 1.600,00 €
5 Τροφή για τα koi, σε 

συσκευασία των 45 lt 
11 τεμάχια 60,00/τεμ    660,00 €

Σύνολο: 8.060,00 €
Φ.Π.Α.24% 1.934,40 €

Γεινο Σύνολο: 9.994,40 €



Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 12/05/2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στο 
Τμήμα Προμηθειών  της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών στο  Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου 
Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 
2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να 
προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με 
το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 
παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
 Ασφαλιστική ενημερότητα 
 Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από την Διεύθυνση 
Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση: Κλεάνθους 18 
Τ.Κ.54642 Θεσσαλονική Τηλ:2313318366 Fax:2313316156  Πληροφορίες Σπύρος Χαντζίδης e-
mail:s.chantzidis@thessaloniki.gr 

Συνημμένα:
 Τεχνική Μελέτη 15/2020 
 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 Προστασία προσωπικών δεδομένων
 Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 

Εσωτερική διανομή
 -  Τμ. Προμηθειών  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΥΠΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα Προµηθειών - Ν140001
Pirpili Katerina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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