
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Θεσσαλονίκη   06/06/2022
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                            
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας  θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα  με τον ν. 
4412/16  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα:

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 60/6473.08.01  «Δαπάνες προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 
Απόρους(Τ.Ε.Β.Α./FEAD)» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2022  του Φορέα (ΑΑΥ 194/2022).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ , 
Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» με βάση την υπ. αρ. πρωτ. 626/13-06-2018 
(ΑΔΑ: 6ΝΨ2ΟΞ7Φ-Ψ07) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής και έχει λάβει κωδικό ΠΡΑΞΗΣ/MIS 
(ΟΠΣ5029629). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους(Τ.Ε.Β.Α./FEAD) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ(παρακολούθηση χρηματοδότησης Χ138B).

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ €



Ανάθεση υπηρεσίας η 
οποία θα περιλαμβάνει τη 
διάθεση χώρου για 
διανομή προϊόντων της 
Επισιτιστικής βασικής 
υλικής Συνδρομής  
έκτασης 1.000-1.500τ.μ. η 
οποία  θα πρέπει να 
εξασφαλίζει συνθήκες 
υγιεινής, καθαριότητας 
και  ασφάλειας, να είναι 
στεγανός, περίκλειστος, 
να υπάρχει χώρος 
αναμονής για τους 
πολίτες. Να υπάρχει 
είσοδος και έξοδος, 
ξεχωριστά. Να υπάρχει 
χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων και χώρος 
φόρτωσης και 
εκφόρτωσης. Στο χώρο να 
υπάρχει παροχή 
ηλεκτρισμού και 
θέρμανσης παροχή 
γραφείων και καρεκλών,. 
Επίσης να παρέχονται 2 
κλαρκ με τους οδηγούς 
και 2 παλετοφόρα με 
χειριστές 

24.000,00€ 24.000,00€ 

Δαπάνη 24.000,00€
Φ.Π.Α 24% 5.760,00€

ΤΕΛΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ 29.760,00€

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
        ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

        ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Μ.ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Τεχνικές προδιαγραφές
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο χώρος  θα πρέπει να παραχωρηθεί για 12 μήνες από την πρωτοκόλληση του 
συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ .  Να είναι έκτασης 1.000-1.500τ.μ. . Επίσης θα 
πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής, καθαριότητας και  ασφάλειας, να είναι στεγανός, 
περίκλειστος, να υπάρχει χώρος αναμονής για τους πολίτες. Να υπάρχει είσοδος και έξοδος, 
ξεχωριστά. Να υπάρχει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και χώρος φόρτωσης και εκφόρτωσης. Στο 
χώρο να υπάρχει παροχή ηλεκτρισμού και θέρμανσης παροχή γραφείων και καρεκλών. Επίσης να 
παρέχονται 2 κλαρκ με τους οδηγούς και 2 παλετοφόρα με χειριστές .
    Ο χώρος  θα  πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης 
από την περιοχή του Βαρδαρίου έως την περιοχή του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης 
και από την οδό Εγνατία έως την παραλιακή οδό, για να μπορεί να έχει πρόσβαση των 
ωφελουμένων από όλες τις περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑ:

 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) ότι η υπηρεσία που    θα 
παρέχεται θα είναι  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
(οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους υποψηφίους αναδόχους )



 Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις  που θα κατατεθούν ως δικαιολογητικά θα πρέπει να φέρουν 
βεβαίωση  του γνήσιου της υπογραφής του ατόμου που φέρει τα στοιχεία η δήλωση εκτός αν 
ο δηλών καταθέτει αυτοπροσώπως την προσφορά.

 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε.) και ο 
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα 
υπογράψει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και 
υπογραφή).

 Οι δηλώσεις χρειάζεται να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος(ονοματεπώνυμο, 
ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, αριθμό δελτίου 
ταυτότητας, διεύθυνση  και τόπο κατοικίας κ.λ.π.) ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε 
στοιχεία οι δηλώσεις του Ν.1599/1986.

               

        

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ι.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ. ΣΠΥΡΙΔΟΥ



    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η υπογραφόμενος/η………………………………………………………………………………. 
με έδρα ………………………………………………… Δ/νση ……………………………………… 
τηλ. ……………………. αφού έλαβα γνώση του προϋπολογισμού, και των τεχνικών προδιαγραφών, τους 
οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, προσφέρω για την ανάληψη της υπηρεσίας την παρακάτω τιμή: 

 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ €
Ανάθεση υπηρεσίας η 
οποία θα περιλαμβάνει τη 
διάθεση χώρου για 
διανομή προϊόντων της 
Επισιτιστικής βασικής 
υλικής Συνδρομής  
έκτασης 1.000-1.500τ.μ. η 
οποία  θα πρέπει να 
εξασφαλίζει συνθήκες 
υγιεινής, καθαριότητας 
και  ασφάλειας, να είναι 
στεγανός, περίκλειστος, 
να υπάρχει χώρος 
αναμονής για τους 
πολίτες. Να υπάρχει 
είσοδος και έξοδος, 
ξεχωριστά. Να υπάρχει 
χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων και χώρος 
φόρτωσης και 
εκφόρτωσης. Στο χώρο να 
υπάρχει παροχή 



    
                                                                         Θεσσαλονίκη ………………………..

         
                                                                                          Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

               

ηλεκτρισμού και 
θέρμανσης παροχή 
γραφείων και καρεκλών,. 
Επίσης να παρέχονται 2 
κλαρκ με τους οδηγούς 
και 2 παλετοφόρα με 
χειριστές 

Δαπάνη
Φ.Π.Α 24%

ΤΕΛΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ
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