
 
 

          
 
 
 

Α.Π.: 155 ΑΑ 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΝΕΦΕΛΗ 3» ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

4.500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 3.629 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880. 

 
1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς  
 

Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών μικρής έκτασης εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών στο κτήριο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί η Αναθέτουσα Αρχή στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

3.629,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.500,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό 

Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 

     2. Πίνακας Περιγραφής Υπηρεσιών 

Είδος Υπηρεσίας CPV Ενδεικτικό κόστος 
με ΦΠΑ 

Χωρίσματα: 
α. με OSB 11mm διαστάσεων 3,30 μ και ύψος 2,65,  
β. με διπλή γυψοσανίδα και μόνωση διαστάσεων 2,35 Χ 3,20, 
β. με OSB 11mm με διαστάσεων 10,80 μ Χ 11,35 ύψος,  
γ. με ΟSB διαστάσεων  7,5 μ Χ 1,35 ύψος,  
δ. 7,6 μ Χ 1,35 ύψος.  
ε. με OSB 2 μ Χ 1,80 μ ύψος και 2,5 μ2 το τριγωνικό του μέρος με 
πόρτα 2 μ ύψος Χ 1 μ με το ίδιο υλικό OSB και λουκέτο. 

45454100-5 
 

 

Τοποθέτηση 8 θυρών διαστάσεων: 
α. 2,05 ύψος Χ 1,00  φάρδος (απλή, ξύλινη) 
 β. 2,05 ύψος Χ 0,84 φάρδος της ίδιας ποιότητας με αυτές των 
υπόλοιπων δωματίων 
γ. 6 μικρές θύρες  ΟSB 

45454100-5 
 

 

Τοποθέτηση ραφιών διαστάσεων 2,50 ύψος Χ 3,00 μήκος, και 1,60 
μήκος Χ 2,50 ύψος. Τα ράφια θα έχουν βάθος 60 εκ. και θα είναι 
μεταλλικά τύπου Dexion 

45454100-5 
 

 

Μόνωση με OSB 1,10 μ Χ 1,00 μ Χ 2,80 ων ηλεκτρικών συστημάτων  ΤV 45454100-5 
 

 



Kάλυψη της τούβλινης καμινάδας  με OSB (σύνολο 3,2 μ περιμετρικά 
με ύψος 2,30μ.) 

45454100-5 
 

 

Λαστιχένιο δάπεδο τύπου άρσης βαρών εμβαδού 75 μ2. 45454100-5 
 

 

Τοποθέτηση καθρέφτη διαστάσεων 1 μ Χ 1.50 στην κάλυψη της 
καμινάδας 

45454100-5 
 

 

Ενδεικτικό κόστος  4.500 
 

3. Ανάρτηση Πρόσκλησης , Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών.  
 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης www.kinonikoekav.gr και 
διατίθεται και στα γραφεία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, Πυθαγόρα 5, Χολαργός, 15562, Αθήνα.  
 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αναδόχων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
procurement@kinonikoekav.gr μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 15:00. Η υποβολή θα επικυρώνεται με ηλεκτρονική 
αποστολή αποδεικτικού παραλαβής. Τυχόν εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.  
 
Για την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) .  
 
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να περιέχονται, πέραν της ως άνω οικονομικής προσφοράς κατά το οριζόμενο 
πρότυπο και υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου, νόμιμα εκπροσωπουμένου, θεωρημένες ως προς το 
γνήσιο της υπογραφής του ότι:  
- είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος  

- δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης, ούτε εκκρεμούν σε βάρος του 
αντίστοιχες αιτήσεις,  

- δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. Ν 4412/2016 όπως 
ισχύει σήμερα,  

- στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει, σε φωτοτυπημένα αντίγραφα, 
πλήρη σειρά των καταστατικών εγγράφων, πιστοποιητικό περί των μεταβολών αυτών και των εγγράφων 
νομιμοποίησης των εκπροσώπων του.  
 
Αρμόδια επικοινωνίας ορίζεται η κα. Ειρήνη Μπλίκα (τηλ.210 72 55 363, και e- mail: kinonikoekav@gmail.com).  
 
 
4. Αντικείμενο της σύμβασης :  
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση μικρής έκτασης εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών  στο κτήριο της 
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ στην Κορησό Καστοριάς, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.629,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.500,00€ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΌ MIS 5041880, όπως οι εργασίες αυτές περιγράφονται παραπάνω.  
 
Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υποβάλλοντας την προσφορά 
του για το σύνολο των εργασιών της πρόσκλησης. Προσφορά η οποία δεν αφορά στο σύνολο των εργασιών 
απορρίπτεται.  
 
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή αυτών.  
 
Η κατάρτιση της σύμβασης θα γίνει μετά από πρόσκληση του επιλεγέντος αναδόχου, εντός 2 ημερών από της 
ενημερώσεώς του δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπό τον όρο ότι αυτός θα προσκομίσει πρωτότυπες και σε 
ισχύ ευρισκόμενες Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητάς του.  
 
Το έργο θα πρέπει να έχει αποπερατωθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του και να παραδοθεί στην 
αναθέτουσα αρχή εντός 20 ημερολογιακών ημερών από της επομένης της υπογραφής της συμβάσεως αναθέσεως.  



 
 
 
 
5. Ειδικοί Όροι : 
1. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου ισχύει για 60 ημέρες από την υποβολή της . 
 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις ως άνω τεχνικές προδιαγραφές, κατά τρόπο τεχνικά 
άρτιο, σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα και τη μέγιστη λειτουργικότητα 
αυτού.  
 
3. Το έργο θα εκτελεσθεί με επίβλεψη και ευθύνη του αναδόχου, με προσωπικό της επιλογής του, που διαθέτει τη 
γνώση και την εμπειρία για την άρτια και ασφαλή εκτέλεσή του.  
Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου από τη σύμβαση σε τρίτους.  
 
4. Στην προσφερόμενη συνολική τιμή των έργων συμπεριλαμβάνονται, κατ΄ ελάχιστον και βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο:  

 η έκδοση των αδειών εκτέλεσης των εργασιών που τυχόν απαιτηθούν  

 η αγορά των υλικών που θα απαιτηθούν και η δαπάνη μεταφοράς τους στον τόπο εκτέλεσης του έργου  

 οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου  

 τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας και πρόληψης 
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων.  

 
5. Η παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της αναθέτουσας Αρχής εντός των συμφωνηθέντων 
προθεσμιών.  
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις ή ελαττώματα στο έργο ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση 
αποκατάστασή τους, χωρίς πρόσθετο κόστος για την αναθέτουσα Αρχή. Για όσο διάστημα απαιτηθεί για την 
αποκατάσταση αυτών αναστέλλεται η παραλαβή του έργου και βεβαίως ο χρόνος αποπληρωμής αυτού.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 
200,00 € ανά ημέρα καθυστέρησης, μη αποκλειόμενης της περαιτέρω αποζημιώσεως της αναθέτουσας Αρχής για τη 
βλάβη που τυχόν της προκαλέσει η καθυστέρηση αυτή.  
 
6. Η εξόφληση των εργασιών θα γίνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την πραγματική και προσήκουσα 
εκτέλεση και παραλαβή τους σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και εφόσον ο ανάδοχος παραδώσει στον εκπρόσωπο 
του Κοινωνικού ΕΚΑΒ , σε πρωτότυπο  
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με σαφή περιγραφή των εργασιών και ανά είδος κοστολόγηση αυτών, πλέον 
επιβαρύνσεων και ΦΠΑ  
β) Τιμολόγιο -Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος με τα ειδικά χαρακτηριστικά του, η ποσότητα, η 
τιμή μονάδας, η συνολική αξία των υλικών που απαιτήθηκαν για την εκτέλεση του έργου πλέον επιβαρύνσεων και 
ΦΠΑ  
γ) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού).  
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της αρμόδιας υπηρεσίας, μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., σε ισχύ (ανάλογα με τη 
νομική μορφή του αναδόχου)  
ε) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ  
στ) στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομίσει, σε φωτοτυπημένα αντίγραφα, 
πλήρη σειρά των καταστατικών εγγράφων, πιστοποιητικό περί των μεταβολών αυτών και των εγγράφων 
νομιμοποίησης των εκπροσώπων του  
 
7. Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της παρούσας προσκλήσεως και δεσμεύεται ότι θα 
συμμορφώνεται πλήρως με αυτούς. Η μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την 
απόρριψη της παραλαβής και αποπληρωμής του έργου.  
 
8. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας Αρχής με τη σύμφωνη γνώμη 
του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου.  
 



9. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβασιοποίηση του εν λόγω έργου σε περίπτωση 
που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης του έργου. 
 
10. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί.  
 
 

Χολαργός , 20/12/2019 
 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 
 

 
 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου ……………………………………………… 

 

Ο/Η υποψήφιος ανάδοχος ……………………………………………………..….. εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τ…. για την απευθείας 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών μικρής έκτασης εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών στο κτήριο  που στεγάζεται η 

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 3 », στην Κορησό Καστοριάς,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

3.629,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.500,00€ με ΦΠΑ, υποβάλλει στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

(Κοινωνικό ΕΚΑΒ) την κάτωθι προσφορά. 

Είδος Υπηρεσίας CPV Ενδεικτικό 
κόστος με ΦΠΑ 

Χωρίσματα: 
α. με OSB 11mm διαστάσεων 3,30 μ και ύψος 2,65,  
β. με διπλή γυψοσανίδα και μόνωση διαστάσεων 2,35 Χ 3,20, 
β. με OSB 11mm με διαστάσεων 10,80 μ Χ 11,35 ύψος,  
γ. με ΟSB διαστάσεων  7,5 μ Χ 1,35 ύψος,  
δ. 7,6 μ Χ 1,35 ύψος.  
ε. με OSB 2 μ Χ 1,80 μ ύψος και 2,5 μ2 το τριγωνικό του μέρος με 
πόρτα 2 μ ύψος Χ 1 μ με το ίδιο υλικό OSB και λουκέτο. 

45454100-5 
 

 

Τοποθέτηση 8 θυρών διαστάσεων: 
α. 2,05 ύψος Χ 1,00  φάρδος (απλή, ξύλινη) 
 β. 2,05 ύψος Χ 0,84 φάρδος της ίδιας ποιότητας με αυτές των 
υπόλοιπων δωματίων 
γ. 6 μικρές θύρες  ΟSB 

45454100-5 
 

 

Τοποθέτηση ραφιών διαστάσεων 2,50 ύψος Χ 3,00 μήκος, και 1,60 
μήκος Χ 2,50 ύψος. Τα ράφια θα έχουν βάθος 60 εκ. και θα είναι 
μεταλλικά τύπου Dexion. 

45454100-5 
 

 

Μόνωση με OSB 1,10 μ Χ 1,00 μ Χ 2,80 ων ηλεκτρικών συστημάτων  
ΤV 

45454100-5 
 

 

Kάλυψη της τούβλινης καμινάδας  με OSB (σύνολο 3,2 μ περιμετρικά 
με ύψος 2,30μ.) 

45454100-5 
 

 

Λαστιχένιο δάπεδο τύπου άρσης βαρών εμβαδού 75 μ2. 45454100-5 
 

 

Τοποθέτηση καθρέφτη διαστάσεων 1 μ Χ 1.50 στην κάλυψη της 
καμινάδας 

45454100-5 
 

 

Ενδεικτικό κόστος   
 

Έλαβα γνώση των ειδικών όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και τους αποδέχομαι 
ανεπιφύλακτα.  
 
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες.  
 
Ημερομηνία  
 
Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας/Επιχείρησης ……..  
 
(Υπογραφή και Σφραγίδα)  
 

(Ονοματεπώνυμο) 

 


