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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 1 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ για την ανάληψη του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης και 
επισκευής κτιρίου Οικοτροφείου στο Θρυλόριο Ροδόπης» 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  

Υποέργου 1 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΟΜΗΣ»  

της Πράξης  

«Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή» 

 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με δ.τ. «ΙΚΕΛΟΣ», 
έχοντας υπόψη: 

1. Το από 24/09/2014 καταστατικό ίδρυσης του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα πρόληψης και 
Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με διακριτικό τίτλο «Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει με 
την από 28/08/2017 τροποποίηση του.  

2. Τον Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» 
3. Την με αριθμ. Α3α/οικ.876/16.05.2000 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας 

«Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του 
ν.2716/1999». 

4. Την με αριθμ. Y5α,β/Γ.Π.οικ.39321/16.04.2010 Απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της 
ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας». 

5. Την με αρίθμ.  Γ.Π./ οικ.107931 /22.11.2013 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποιηση προδιαγραφων 
κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του 
προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»». 

6. Την με αρίθμ.  37675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”». 

7. Την με αρίθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.40569/04.06.2019 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας και Οικονομίας «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση της απόφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β’ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και 
Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του 
άρθρου 9 του ν.2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με τις αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β’ 
1426) και Γ3β/Γ.Π.15911/21.02.2018 (Β’ 1157) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. 

8. Την με αρίθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.40569/04.06.2019 ΚΥΑ Υπουργών Υγείας και Οικονομίας «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Α3α/οικ.876/16.05.2000 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των 
Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ Β΄ 661/23.5.2000)». 

9. Την με Αριθμ. Γ3β/Γ.ΙΙ.15911 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της απόφασης Α3α/οικ.876/16.5.2000 (Β΄ 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας 
«Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 
2716/1999», όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ.56675/11.6.2013 (Β΄ 1426) των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας». 

10. Την υπ' αρ. πρωτ 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β 5968/31-12-2018) Υπουργική  
11. Την από 29/10/2017 συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις από 23/04/2018 & 04/05/2018 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ. 
12. Την με Α.Π.: 3515/30.07.2019 όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1531/20.03.2020 Πρόσκληση του 

Περιφερειάρχη ΑΜΘ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράση 9iv.24Α.2 Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης». 

13. Την από 08/05/2020 Αίτηση του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ για χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης 
«Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή». 

14. Τη με αριθμ. 4608/17.09.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Κομοτηνή», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5062190  στο Ε.Π. «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2014-2020»  

15. Την από 11-01-2021 Απόφαση ΔΣ του Σωματείου με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την ανάληψη του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης και 
επισκευής κτιρίου Οικοτροφείου στο Θρυλόριο Ροδόπης» 

 

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρούσα Πρόσκληση για την 
ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης και επισκευής κτιρίου που θα στεγάσει Μονάδα Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στο Θρυλούριο Ροδόπης. 

 

1. ΣΤΟΧΟΙ/ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι να  καταστεί το κτίριο που θα στεγάσει το Οικοτροφείο στον οικισμό 
Θρυλορίου του Ν. Ροδόπης σύμφωνο με τις απαιτήσεις χώρων για την λειτουργία Οικοτροφείων όπως 
αναφέρονται στην με αριθμ. Α3α/οικ.876/16.05.2000 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας 
«Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
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(Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του 
ν.2716/1999» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Προκειμένου να διαμορφωθεί το κτίριο που θα στεγάσει το Οικοτροφείο θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 
παρακάτω ενέργειες / εργασίες:  

1. Αποξηλώσεις παλαιών τοίχων, αποκομιδή υλικών 
2. Δάπεδα:  

• Προμήθεια και τοποθέτηση Πλακιδίων τοίχου (γυαλιστερό 20x60 εκ. τοποθετημένα μέχρι ύψους 
2,4μ) 

• Προμήθεια και Τοποθέτηση κεραμικών Πλακιδίων δαπέδου 

• Προμήθεια και Τοποθέτηση σοβατεπι 

• Προμήθεια και Τοποθέτηση βινιλικού δαπέδου 
3. Γυψοσανίδες – Ψευδοοροφές 

• Τοιχοποιϊα ξηράς δόμησης για τη διαμόρφωση των χωρισμάτων από γυψοσανίδα 

• Τοποθέτηση ψευδοροφών ξηράς δόμησης στο ισόγειο από γυψοσανίδα 

• Τοιχοποιϊα ξηράς δόμησης στο εσωτερικό του ισογείου περιμετρικά των υαλοστασίων 
4. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 

• Θα περιλαμβάνει ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και εγκατάσταση δομημένης 
καλωδίωσης  

5. Υδραυλικά – Αποχέτευση – Είδη Υγιεινής 

• Επιδιόρθωση (ή εγκατάσταση όπου απαιτείται νέο) Σύστηματος Ύδρευσης - αποχέτευσης 

• Τροποποίηση δυο μπάνιων ΑΜΕΑ 

• Τοποθέτηση δύο σετ μπάνιου ΑΜΕΑ (νιπτήρας, λεκάνη, βρύσες, χειρολαβές, καθρέφτης)  

• Τοποθέτηση 1 σετ μπάνιου απλού (νιπτήρας, λεκάνη, βρύσες, καθρέφτης)  

• Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Σετ WC 

• Προμήθεια και εγκατάσταση καθρέπτη WC 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 

4. ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι Προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο Φάκελο μέχρι τις 08/02/2021 και ώρα 15:00. Η 
εμπρόθεσμη υποβολή των Προφορών που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο ΙΚΕΛΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και 
το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν. 
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5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η αποσφράγιση των Προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/02/2021 και ώρα 11:00 από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό. 

 

6. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων  

και τα οποία πληρούν τους παρακάτω όρους: 

1. Είναι διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
2. Για τον Ανάδοχο του έργου θα πρέπει να μην συντρέχει κανένας από τους λόγους αποκλεισμού που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροπολογήθηκε και ισχύει 

 

 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πενήντα δυο χιλιάδες ευρώ (52.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δηλ. σε τελική τιμή εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα 
(64.480,00€). 

Η πληρωμή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των κατάλληλών παραστατικών και 
δικαιολογητικών μετά το πέρας των εργασιών και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής 
που θα συγκροτηθεί για αυτό το σκοπό.  

 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας, δικαιούται 
να προσφύγει στην Επιτροπή Ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους 
κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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Το Σωματείο ΙΚΕΛΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται 
στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης 
οιασδήποτε αξιώσεως ή προσδοκίας των ενδιαφερομένων. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σωματείου ΙΚΕΛΟΣ, 
http://somateio-ikelos.gr/. 

Η Υπεύθυνη της Πράξης «Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Οικοτροφείο) στην Σπάρτη», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053785 

 

 

Νικολοπούλου Λεμονιά 

 

 

http://somateio-ikelos.gr/

