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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 

58.150,66€ με ΦΠΑ 13% και 24%

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Κτίριο Α2 

Αίθουσα Νερού), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. 607/14-07-2021 

(ΑΔΑ : . ΡΑ0ΖΩΡ5-ΣΑΑ) την 04-08-2021 ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 

10:00 και ώρα λήξης 10:30. 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του 

Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι και την ώρα έναρξης της 

συνεδρίασης. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, τα έξοδα 

δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν 

νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και είναι εγγεγραμμένοι 

στα οικεία επιμελητήρια. 

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, σε τοπική ημερήσια 

εφημερίδα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : www.thessaloniki.gr . 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών 

και Αποθηκών, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 109 Β, αρμόδιος υπάλληλος 

Παύλος Κωνσταντίνου τηλ.:2313 317533, e-mail: p.konstantinou@thessaloniki.gr . 

Πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη  οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν από την  αρμόδια 

Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος - Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού 

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Κήπου (Yπάλληλος: Αναστασία Παπαγεωργίου, τηλ.: 2310219980,    e-mail: 

a.papageorgiou@thessaloniki.gr ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ
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