
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                           Θεσσαλονίκη,    03 / 07 / 2019  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ     Αριθ. Πρωτ.:        76626 / 4846 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ        

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         

Διεύθυνση : Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627    ΠΡΟΣ 

Αρμόδιος : Ιωάννης Τσαγκαλίδης     Τους ενδιαφερόμενους 

Τηλ  : 2310509006 

Fax  : 2310509048  

Ε-mail  : i.tsagalidis@thessaloniki.gr 
  

ΘΕΜΑ: «Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση, Προµήθειας Υλικών 
Πληροφορικής / Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενου έργου µε τίτλο  "REACT" (Refugee, 
Assistance, Collaboration, Thessaloniki), της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ» 
 

 O ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, Προµήθειας Υλικών Πληροφορικής / 
Μηχανογράφησης, για την υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενου Έργου µε τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, 
Collaboration, Thessaloniki)», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. GRC01/2019/0000000192/000 Συµφωνίας µεταξύ του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (Ν. 4587/2018 άρθρο 7 - ΦΕΚ 218Α,  Α.∆.Σ. 
1818/10-12-2018 - Α∆Α 6ΚΓΛΩΡ5-200) 
 

Προϋπολογισµού ∆απάνης 8.655,20€ (Οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%.µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή.  

 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισµένες στις 25/07/2019 ηµέρα Πέµπτη, ώρα 
έναρξης παραλαβής των προσφορών 11:00 π.µ. και ώρα λήξης 11:30 π.µ. και θα αποσφραγισθούν µετά το πέρας 
της λήξης στα γραφεία του 6ου ορόφου της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 
53-55 Θεσσαλονίκη. 
 

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

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

• Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας 

• Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, οι ειδικοί όροι καθώς και το υπόδειγµα της 
οικονοµικής προσφοράς είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr. 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προµήθεια, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν από την ∆/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας,, αρµόδιος υπάλληλος Ι. Τσαγκαλίδης, τηλ. 2310509006. 

 

Συνηµµένα: 

• Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

• Τεχνικές Περιγραφές 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

• Ειδικοί όροι 
 

Εσωτερική διανοµή 
 - Τµ. ∆ιοικητικής Υποστήριξης (Γ080005)      

 - Τµ. Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών (Γ040004)         
              
 

                   

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ 


