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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την 
Επισκευή Ηλεκτρικών Ειδών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με 
τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) 

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 50 του Ν.4782/2021,για την Επισκευή Ηλεκτρικών Ειδών για την υλοποίηση του 
χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” 
(Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) που αφορά στην υποστήριξη της 
φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ .πρωτ. 1295/20-04-2021 Συμφωνίας Επιδότησης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου . 
 Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄αριθμ.347/27-04-2021 ενέκρινε την αποδοχή 
χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας και υποδοχής 
προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2021, με τον διακριτικό τίτλο REACT με χρηματοδότηση του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνολικού προϋπολογισμού 3.078.305,00 €.
  Για τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων που διαμένουν οι πρόσφυγες, πραγματοποιήθηκε 
προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, όπως: ηλεκτρικές κουζίνες ,ηλεκτρικά πλυντήρια και 
ηλεκτρικά ψυγεία.
 Σε ορισμένα από αυτά παρουσιάστηκαν βλάβες οι οποίες όμως μπορούν να 
επισκευαστούν και οι συσκευές να επαναλειτουργήσουν.  
 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να Επισκευάσει τα ηλεκτρικά είδη: (ηλεκτρικές κουζίνες και 
ηλεκτρικά Πλυντήρια) σε κάθε διαμέρισμα του προγράμματος. 
  Ο Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στις (4.960,00 €) Τέσσερείς Χιλιάδες Εννιακοσίων 
Εξήντα Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 
τιμή.
  Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί ΄Οροι, για την 
Επισκευή Ηλεκτρικών Ειδών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: 
“REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)’ αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης Πρόσκλησης 

Οι ποσότητες ανά είδος μα Α/Α :1 έως και 5, είναι ενδεικτικές και μπορούν να 
μεταβάλλονται ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνουν τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 
και θα τιμολογούνται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας ανά είδος της προσφοράς.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Τεσσάρων 
Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα Ευρώ  (4.960,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
(Καθαρό ποσό 4.000,00 €+ Φ.Π.Α. 24%  960,00 € = 4.960,00 €) ως κάτωθι: 





                          ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε €               
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

σε €

 Ηλεκτρικές Κουζίνες       

1 Εστία κουζίνας – 1.500W 34913000-0 Τεμ. 30 21,00 630,00

2 Εστία κουζίνας – 2.000W 34913000-0 Τεμ. 30 25,00 750,00

 Ηλεκτρικά Πλυντήρια      

3 Θερμομπλόκ 34913000-0 Τεμ. 30 25,00 750,00

4 Κλείστρο πόρτας 34913000-0 Τεμ. 30 17,00 510,00

5 Εργασία επισκευής 45311200-2 Ώρα 80 17,00 1.360,00

Σύνολο 4.000,00

Φ.Π.Α. 24% 960,00

Γενικό Σύνολο 4.960,00

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την 
υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «REACT»

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.καθώς και της εγκυκλίου 
με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την 
υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων μέχρι  τις 28  Σεπτεμβρίου   ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ., στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 
54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια 
υπάλληλος Παπαχρήστου  Θωμαή , τηλ. 2313317538.e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος 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 προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού 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 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.)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 

 Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
 Ασφαλιστική ενημερότητα 





 Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 
από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής 
Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27 αρμόδιος υπάλληλος   Γ. Χατζής  
τηλ. 2313-318914.e-mail:g.chatzis@thessaloniki.gr.

Συνημμένα:
 Το υπ΄.αρίθμ.1295/20-04-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης επιχορήγηση Ν.Π.Δήμος 

Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021-
(Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 Tεχνικές Προδιαγραφές Ειδικοί Οροι.
 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 Προστασία προσωπικών δεδομένων
 Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 73 
  Εσωτερική διανομή
- Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας
- Τμ. Προμηθειών 

        Ο      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΒΑΡΛΗΣ 

       Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

           ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ 
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