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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016, το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) και το άρθρο 26 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού» (ΦΕΚ 64/τεύχος Α’/14-03-
2020), για εργασίες Απολύμανσης-Μυοκτονίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης». 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση του υπ’ αρ. ΦΕΚ 55/2020, Τεύχος Α΄/11.03.2020, (άρθρο 
10) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και το άρθρο 26 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού» (ΦΕΚ 64/τεύχος 
Α’/14-03-2020), λαμβάνοντας υπόψη και τα παρακάτω: 

 Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.3577/17-3-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας  που αφορά μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης του 
κορωνοϊού και την υποστήριξη των ωφελουμένων, και ειδικότερα την παράγραφο «2. Δομές 
αντιμετώπισης της φτώχειας». 

 Το υπ’ αρ. 986/τεύχος Β’/22-3-2020 ΦΕΚ, Άρθρο δεύτερο «Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την 
αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων 
σιτιζομένων σε οργανωμένα συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού της 
κυκλοφορίας».

 Το υπ’ αρ. πρωτ. 266/22-3-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Εργασίας που αφορά έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον 
περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού.

 Τη δημιουργία στις 1/4/2020 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, προσωρινής έκτακτης δομής για 
φιλοξενία αστέγων στο χώρο της ΔΕΘ για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών. 

 Την επέκταση του ωραρίου φιλοξενίας των αστέγων στο Υπνωτήριο του Δήμου Θεσσαλονίκης 
καθώς και τις επιπλέον ανάγκες  καθαριότητας. 

 Τις αυξημένες ανάγκες για τήρηση των κανόνων υγιεινής στο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων 
και τις ανάγκες για την πολύωρη φιλοξενία των αστέγων. 

 Την κάλυψη των αναγκών των αστέγων που εξακολουθούν να διαμένουν στο δρόμο, ή σε 
ακατάλληλα οικήματα. 

θα προβεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ.2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016, το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) και το άρθρο 26 της 
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Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού» 
(ΦΕΚ 64/τεύχος Α’/14-03-2020), για εργασίες Απολύμανσης-Μυοκτονίας, τα οποία θα 
πραγματοποιηθούν στο «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ» και στο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», βάση 
του προγράμματος «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ», καθώς και στα γραφεία της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επι της Μοναστηρίου 53-55 στο οποίο στεγάζονται 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο ,για την προστασία των εργαζομένων και του 
κοινού που προσέρχεται για την εξυπηρέτηση του καθώς και για την φιλοξενία των αστέγων.

Κρίνεται άμεση και επιτακτική λόγω του κατεπείγοντος η απολύμανση και μυοκτονία για τις 
δομές της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 
2.083,20€ (συμπ. ΦΠΑ 24% & 13%) για τη διασφάλιση και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως και σφραγισμένες στις 28/04/2020 ημέρα 
Τρίτη, 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 Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, οδός Μοναστηρίου 53-55 Θεσσαλονίκη και το 
άνοιγμα και η εξέταση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαπραγμάτευσης που έχει 
οριστεί με την υπ’ αρ. 332/8-4-2020 Α.Ο.Ε σύμφωνα με το άρθρο 32 Α’ του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60/ 7341.08.01 «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ» και τον ΚΑ 60/7341.09.01 «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ»

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 
43παρ.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.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους

 Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
 Ασφαλιστική ενημερότητα
 Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

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

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από 
την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας,, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Τσαγκαλίδης, 
τηλ. 2310509044.

Συνημμένα:
 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 Τεχνικές Περιγραφές
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
 Ειδικοί όροι

Εσωτερική διανομή:
- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας  και Δημόσιας Υγείας (Γ08)
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Γ080005) 

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών

Μιχαήλ Κούπκας 



- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και 
   Ισότητας των Φύλων (Γ080001) 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας - Γ080005
Petridou Despoina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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