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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ελ.3: από το λανκαςμζνο- υςτθμικόσ αρικμόσ :173876 ςτο ορκό :173786 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 Αρ. Πρωτ. : 15532 
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ                                                                                                               Ημ/νία : 05/10/22 
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ  
Δ/νςθ:Δθμθτρίου Βλάχου 30 
Σ.Κ. 59200 Νάουςα 
Δ/νςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
Σμιμα Οικ/κο, Γρ.Προμθκειϊν 
Πλθρ: Ολυμπία Αδαμίδου, Γεϊργιοσ Λαπαβίτςασ  
Σθλ.:2332350367, -328 
Εmail: adamidou@naoussa.gr, 
 lapavitsas@naoussa.gr 
      

 

Προσ 
Κάκε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΧΩΡΙ ΔΗΜΟΙΕΤΗ (άρκρο 32 παρ.2 περ.α) 

 
 ΘΕΜΑ:   Προμικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο Νάουςασ και το Νομικό του 

Πρόςωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 

Δ.Νάουςασ» -  Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ, ζπειτα 

από άγονο διαγωνιςμό, για τθν ομάδα 5 «Είδθ αρτοηαχαροπλαςτικισ» , ομάδα 6 «Γάλα φρζςκο 

παςτεριωμζνο (για Π.τακμοφσ) και ομάδα 8 «Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (γάλα φρζςκο ωσ είδοσ 

ατομικισ προςταςίασ» )  

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

ζχοντασ υπόψθ: 

1) Σισ διατάξεισ του άρκρου 32 παρ.2 περ. α "Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ" ".....2. Η διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε οποιαδιποτε 

από τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ: α) εάν, φςτερα από ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία είτε δεν υποβλικθκε 

καμία προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ είτε καμία από τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ 

δεν είναι κατάλλθλθ, εφόςον δεν ζχουν τροποποιθκεί ουςιωδϊσ οι αρχικοί όροι τθσ ςφμβαςθσ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι διαβιβάηεται ςχετικι ζκκεςθ ςτθν Επιτροπι μετά από αίτθμα τθσ......." 

 
2) Βάςει τθσ 346/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΝΛΩΚ0-ΤΓΓ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 

εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και κακορίςτθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ του ανοικτοφ διαγωνιςμοφ, 

κάτω των ορίων, για τθν «προμικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ για το Διμο Νάουςασ και 

το Νομικό του Πρόςωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  για το «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και 

Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ» για ζνα ζτοσ (δϊδεκα μινεσ), εκδόκθκε από το Διμαρχο θ με αρικ. πρωτ. 

11783/22-8-2022 διακιρυξθ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 145.395,80 ευρϊ (άνευ ΦΠΑ). Σο πλιρεσ 
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κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ ζλαβε ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23. Σα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΗΔΗ, θ οποία ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 170373 και αναρτικθκαν ςτθ 

Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ. Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ (αρ.πρωτ. 

11785/22-8-2022) δθμοςιεφτθκε  και ςτον Ελλθνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

HMEΡΗΙΑ, ΛΑΟ , ΒΕΡΟΙΑ. Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) και ζλαβε ΑΔΑ: 6ΝΛ3ΩΚ0-ΠΨ6.  Η Διακιρυξθ 

καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   

www.naoussa.gr    ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα –Προκθρφξεισ 

3) Με τθν υπ’ αρικ.436/2022 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ςε ςυνζχεια του 3ου πρακτικοφ με 

αρ.πρωτ. 14536/28-9-2022- Γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ορίςτθκε με τθν 

υπϋαρ.343/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ,  αποφαςίςτθκε: 

α. θ ματαίωςθ του ανωτζρω διαγωνιςμοφ (αρικ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθ)  για τισ:  ομάδα 5 «Είδθ 

αρτοηαχαροπλαςτικισ» , ομάδα 6 «Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (για Π.τακμοφσ) και ομάδα 8 «Γάλα 

φρζςκο παςτεριωμζνο (γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ), λόγω μθ υποβολισ προςφορϊν 

(άγονοσ)  και 

β. θ προςφυγι, ςφμφωνα με τθν παρ. 2α του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016, ςε διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ λόγω άγονου διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςι των : ομάδα 

5 «Είδθ αρτοηαχαροπλαςτικισ» , ομάδα 6 «Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (για Π.τακμοφσ) και ομάδα 8 

«Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ) , χωρίσ τροποποίθςθ των όρων 

του αρχικοφ διαγωνιςμοφ (αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022  διακιρυξθσ ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23).    

 

4) Ο διαγωνιςμόσ (αρικ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθ) για τθν «προμικεια γάλακτοσ ωσ είδοσ 

ατομικισ προςταςίασ για το Διμο Νάουςασ και το Νομικό του Πρόςωπο (Κ.Κ.Π.&Α.) και ειδϊν τροφίμων  

για το «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Δ.Νάουςασ», είναι κάτω των ορίων, ςυνεπϊσ δεν 

απαιτείται θ ςφμφωνθ γνωμοδότθςθ τθσ ΕΑΑΔΗΤ. 

5) Σθν αρ.3/2022 προμελζτθ του Ν.Π.Δ.Δ «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου 

Νάουςασ»  που αποτελεί μζροσ του ΠΑΡΆΡΣΗΜΑΣΟ  Ι -Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ 

Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ  (αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθ ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23) 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΧΩΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ για τισ :  

ομάδα 5 «Είδθ αρτοηαχαροπλαςτικισ»  
ομάδα 6 «Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (για Π.τακμοφσ) και  
ομάδα 8 «Γάλα φρζςκο παςτεριωμζνο (γάλα φρζςκο ωσ είδοσ ατομικισ προςταςίασ) ,  
ςφμφωνα με τθν αρ.2/2022 προμελζτθ του Ν.Π.Δ.Δ «Κζντρο Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ 
Διμου Νάουςασ»  που αποτελεί μζροσ του ΠΑΡΆΡΣΗΜΑΣΟ Ι -Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και 

Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ φμβαςθσ (αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθ) και χωρίσ αλλαγι 
των όρων τθσ αρ. πρωτ. 11783/22-8-2022  διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23).    
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.naoussa.gr/
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ (€) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ 
ΑΡΣΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ 

15810000-9 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

 
16.060,00 

18.147,80 

ΟΜΑΔΑ  6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 
(για Π.τακμοφσ)  

15511000-4 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

 
 2.300,00 

2.599,00 

ΟΜΑΔΑ 8 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ  
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ  
(γάλα φρζςκο ωσ είδοσ 
ατομικισ προςταςίασ )  

15511000-4 Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ 
ΝΑΟΤΑ 

 
14.828,10 

16.755,75 

 ΤΝΟΛΟ   33.188,10 € 37.502,55 € 

 
 
Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ ζχουν εκδοκεί α) οι υπ’ αρικ. υπϋαρ.102/2022, 

103/2022 ΑΑΤ αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Κζντρου Κοινωνικισ Προςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι   

τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ (ΑΔΑΜ : 22PROC011129270 2022-08-23).  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  

τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για ζνα  ι περιςςότερα τμιματα  τθσ προμικειασ. 
Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται οι προςφορζσ για μζροσ μόνον τμιματοσ. Ελλιπείσ προςφορζσ που 
κα αναφζρονται ςε μζροσ των ποςοτιτων των ειδϊν ι δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι 
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. (άρκρο 2.3.1. τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ) 

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  
 

υςτθμικόσ αρικμόσ  Ημερομθνία ζναρξθσ 
υποβολισ προςφοράσ  

Καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ  

         173786           7/10/2022 
 

13/10/2022 και  
Ϊρα 23:59:00 

 
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, του (υπο) φακζλου "Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ- Σεχνικι 
Προςφορά" και του (υπο)φακζλου "Οικονομικι Προςφορά"  κα γίνει τθν  Παραςκευι 14 Οκτωβρίου 
2022 και ϊρα 10:00 π.μ. από τθν αρμόδια Επιτροπι του Διμου.  
 
 
Η προςφορά κα κατατεκεί ςε θλεκτρονικό φάκελο ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν υπϋαρικμ. 
64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των 
Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», όπωσ ιςχφει.  
Για τον τρόπο υποβολισ προςφορϊν (άρκρο 2.4.2 τθσ υπϋαρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ) 
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τθν προςφορά που κα κατακζςουν οι ενδιαφερόμενοι, θ οποία τουσ δεςμεφει για διάςτθμα επτά (7) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν (άρκρο 2.4.5 τθσ 

υπϋαρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ), υποχρεοφνται να ςυμπεριλάβουν:  

Α) τον θλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ υποβολι του 

ΕΕΕ και θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ,  ςε ποςοςτό ςυμμετοχισ  1%  ςτον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό άνευ ΦΠΑ(άρκρο 2.4.3.1 τθσ υπϋαρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ). 

Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ υπϋαρικ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ, δθλαδι για 

διάςτθμα οκτϊ (8) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, άλλωσ θ 

προςφορά απορρίπτεται.  

Για τθν τεχνικι προςφορά,  όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2.4.3.2 τθσ υπϋαρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ.  

Β) τον θλεκτρονικό φάκελο «Οικονομικι Προςφορά»  

Η οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και επιςυνάπτεται ςτθν προςφορά και το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ (Παράρτθμα ΙΙ -

Τπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ τθσ υπϋαρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθσ) -θ τιμι του προσ 
προμικεια αγακοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 2.4.4 τθσ διακιρυξθσ.  
 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 

ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ανωτζρω , άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (άρκρο 2.4.2.5.  τθσ υπϋαρ.πρωτ. 11783/22-8-2022 

διακιρυξθσ)  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΦΟΡΕΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΧΩΡΙ ΣΟΝ ΦΠΑ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ 
ΑΡΣΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ 

Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

 

16.060,00 

 
 

160,60 € 

ΟΜΑΔΑ 6 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ 
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ 
(για Π.τακμοφσ)  

Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

 
2.300,00 

 
 

23,00 € 

ΟΜΑΔΑ 8 ΓΑΛΑ ΦΡΕΚΟ  
ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ  
(γάλα φρζςκο ωσ είδοσ 
ατομικισ προςταςίασ )  

Ν.Π. ΚΕΝΣΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  

14.828,10 148,28 € 
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Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ καταχωρικθκε ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε..Η.ΔΗ.. :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 

πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 173786, κα αναρτθκεί ςτθν πλατφόρμα του 

ΚΗΜΔΗ, ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):   

www.naoussa.gr    ςτθν διαδρομι : Επικαιρότθτα –Προκθρφξεισ. 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. Κάκε είδουσ επικοινωνία και 
ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ..  

 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. 11783/22-8-2022 διακιρυξθ  (ΑΔΑΜ:  

22PROC011129270 2022-08-23).  

 

  O Διμαρχοσ Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ 

 

 Νικόλαοσ Καρανικόλασ 

 

  

 

http://www.naoussa.gr/
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