
1 

          
 

Χολαργός, 15 Φεβρουαρίου 2020 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και 

υποστήριξης της λειτουργίας του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική 

και στην Καστοριά  

με Α.Π. 213 ΑΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό 

Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - 

Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880 

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι μία 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 παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας των Δομών 

Φιλοξενίας στην Αττική και στην Καστοριά με Α.Π. 213 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 €  

χωρίς ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο της δράσης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 

ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  CPV  

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου  85312320-8 

 

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προσφορών 

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν πρωτοκολλημένη και σε κλειστό φάκελο την 

οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με 

κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσω ταχυδρομείου (Πυθαγόρα 5, Χολαργός, 15562) προς το 

Κοινωνικό ΕΚΑΒ έως και την Τετάρτη 19/02/2020 και ώρα 15:00. 
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Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 72 55 363 (υπεύθυνη κ. Μπλίκα Ειρήνη).  

Η υπηρεσία θα ανατεθεί στον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η Μελέτη καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η συγγραφή υποχρεώσεων για την προμήθεια 

πληροφοριακού συστήματος καταγραφής δημογραφικών στοιχείων ωφελούμενων και υποστήριξης της 

λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ 

www.kinonikoekav.gr  

Χολαργός, 15 Φεβρουαρίου 2020 

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ 

Οδυσσέας Νίκος Βουδούρης 

 
 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

http://www.kinonikoekav.gr/

