
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

(άρθ. 32,παρ 2α του Ν.4412/2016) 

για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης»
για τα τμήματα τα οποία ήταν άγονα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1078/05-10-2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ:22AWRD011524212 2022-11-02) (ΑΔΑ:ΨΞΖΩΩΡ5-ΨΕΜ),όπως 
διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 1276/23-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε 

συνέχεια της υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01)

Αρ.Μελέτης: 4/2022
Τμήμα  Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου

Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 32.683,23€ με ΦΠΑ 6% ,13% και 24%

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο 





Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», για τα τμήματα τα οποία ήταν άγονα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
1078/05-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ:22AWRD011524212 2022-11-02) (ΑΔΑ:ΨΞΖΩΩΡ5-ΨΕΜ), 
όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 1276/23-11-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε συνέχεια της 
υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01), π.δ. 35.651,23€ με ΦΠΑ 6% ,13% και 24% και με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού 
Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος είναι η προμήθεια ειδών σίτισης συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών για τα ζώα του Ζωολογικού Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

 15700000-5 (Ζωοτροφές)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.683,23€ (καθαρή αξία 29.821,10€ και ΦΠΑ 6%,13% και 24% 
2.862,13€) και αναλύεται ως κάτωθι:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:15700000-5

(Ζωοτροφές)

Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή

Μονάδας
Σύνολο

Χωρίς ΦΠΑ

1 Καλαμπόκι σε σπυρί συσκευασμένο σε σακί των 40 kg Κιλό 8.000 0,92 € 7.360,00 €
2 Τριφύλλι σε pellets συσκευασμένο σε σακί των 40 kg Κιλό 2.000 0,92 € 1.840,00 €
3 Φύραμα (μείγμα γιαρμά) συσκευασμένο σε σακί των 40 kg Κιλό 8.000 0,92 € 7.360,00 €
4 Φύραμα ανάπτυξης νεοσσών συσκευασμένο σε σακί των 40 kg Κιλό 180 0,92 € 165,60 €
5 Κουνελίνη σε pellets συσκευασμένο σε σακί των 40 kg Κιλό 600 0,92 € 552,00 €

Σύνολο :  17.277,60 €
Φ.Π.Α. 6%: 1.036,66 €

Γενικό Σύνολο: 18.314,26 €
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:15700000-5
(Ζωοτροφές)

Μονάδα
ΜέτρησηςΠοσότητα Τιμή 

Μονάδας
Σύνολο

Χωρίς ΦΠΑ

6 Σιτάρι σε καρπό συσκευασμένο σε σακί των 40 kg Κιλό 8.000 0,92 € 7.360,00 €
7 Κοτόπουλο μπούτι ολόκληρο με κόκαλο , βάρους 250 γρ ( + - 150 γρ) 

νωπό εγχώριας προέλευσης Κιλό 100 7,00 € 700,00 €

8 Πλήρες μείγμα ξηρής τροφής για σκίουρους  σε συσκευασία των 800 gr Τεμάχιο 60 9,50 € 570,00 €
9 Πλήρες μείγμα τροφής νεροχελώνων – γαριδάκι – σε συσκευασία του 1lt Τεμάχιο 65 19,50 € 1.267,50 €

10 Πλήρες μείγμα ανάμικτης τροφής  για μεγάλο παπαγάλο σε συσκευασία 
του 1 Kg Κιλό 70 12,50 € 875,00 €

Σύνολο : 10.772,50 €
Φ.Π.Α. 13%: 1.400,43 €

Γενικό Σύνολο: 12.172,93 €
ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:15700000-5
(Ζωοτροφές)

Μονάδα
ΜέτρησηςΠοσότητα Τιμή 

Μονάδας
Σύνολο

Χωρίς ΦΠΑ

11 Κροκέτα διατροφής για την   συντήρηση σκύλου με 22% πρωτεϊνη, &  8% 
λιπαρά Κιλό 300 1,75 € 525,00 €                                                                                                                                                                                                                                                        

12 Yγρή τροφή -Κονσέρβα των 400 gr για σκύλους  με ελάχιστη 
περιεκτικότητα σε πρωτείνη 7,5% και λιπαρά 5%. Τεμάχιο 1.080 0,95 € 1.026,00 €

13 Κροκέτα διατροφής για την   συντήρηση γάτας με   πρωτείνη 30 % & 
 λιπαρά 10 %. Τεμάχιο 100 2,20 € 220,00 €

Σύνολο : 1.771,00 €
Φ.Π.Α. 24%: 425,04 €

Γενικό Σύνολο: 2.196,04 €
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.





Υποδιαίρεση σε τμήματα: 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 13 τμήματα όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ο 
οποίος διαμορφώθηκε σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 1078/05-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑΜ:22AWRD011524212 2022-11-02) (ΑΔΑ:ΨΞΖΩΩΡ5-ΨΕΜ), όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 1276/23-11-2022 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Η προμήθεια είναι διαιρετέα ανά είδος/τμήμα, όχι όμως ανά ποσότητα. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά μόνο για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους ξεχωριστά (κάθε α/α του προϋπολογισμού). Δεν θα γίνονται 
δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης: 
Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 143402/25-05-2022(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26-05-2022) έγγραφο 
της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και 
ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει 
τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 
την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .  

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Τεχνική προσφορά:
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή με την υπ΄αριθ. 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης 
Πρασίνου & Περιβάλλοντος (Παράρτημα ΙΙ της υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01)), 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 
Επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι 
Οικονομικοί Φορείς θα πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές 
(εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4 της υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01).
Αναλυτικότερα οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν :

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 4/2022 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού 





Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος(Παράρτημα ΙΙ της υπ΄αριθμ. 24/2022 
Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01)).

Οι τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που θα κατατεθούν θα είναι νομίμως υπογεγραμμένες (όπως αυτό ορίζεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένης και της έκδοσης αυτής από το gov.gr)
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν

Οικονομική Προσφορά:
Η Οικονομική Προσφορά  συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στο άρθρο 2.3.1 της υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01) κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης.
Η τιμή των προς προμήθεια αγαθών δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  
Ο προσφέρων θα επισυνάψει υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, καθώς στην οικονομική προσφορά που 
παράγεται από το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί Φ.Π.Α. διαφορετικό του 24%.
Η οικονομική προσφορά του συστήματος θα αξιολογηθεί ως προς το καθαρό ποσό και δεν θα ληφθεί υπόψη ο αυτόματος 
υπολογισμός του Φ.Π.Α.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 
και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 
στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: 
Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και 
λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης 
(ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01) , διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα 
οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής: 
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά 
προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01), διαπιστώνονται 
με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του 
τμήματος ή των τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α..
Για το σύνολο το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε 596,42€ (Πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 16/12/2022,ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας και ως παραλήπτης η Τριμελής Επιτροπή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 
(Άρθρο 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών της υπ’ αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-
07-01).





Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  από 30/11/2022 και ώρα 08:00 π.μ. 

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 177710

Διενέργεια Διαδικασίας:
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 30/11/2022 και ώρα 08:00 π.μ
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών : 16/12/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών : 22/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία διαπραγμάτευσης : 29/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή, η οποία 
ορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 1254/16-11-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΧΠΝΩΡ5-62Α), στο κτίριο της Δ/νσης 
Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος (Κλεάνθους 18, Τ.Κ 54642).

Τυχόν πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να λάβουν από την 
Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος (Αρμόδια υπάλληλος: Αναστασία Παπαγεωργίου, Tηλ. : 2310219980, e-mail: 
a.papageorgiou@thessaloniki.gr )

Το τεύχος της υπ’ αριθμ. 24/2022 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ:22PROC010847727 2022-07-01 και τα Παραρτήματα αυτής 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 15497/25-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) και 14939/11-11-2022 (ΑΔΑ:ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Αποφάσεις 
Δημάρχου. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Προµηθειών και Αποθηκών - Ν14
Vlachou Fotini
∆ήµος Θεσσαλονίκης

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:a.papageorgiou@thessaloniki.gr
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