
 

Ηράκλειο, 15/04/2021 

Αρ. Πρωτ: 12664 

 

Προς:  

Εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προμηθευτών 

με αρ. πρωτ.:  

12637 5-4-2021 

12579 16-3-2021 

12393/12-02-2021  

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για   

παροχή υπηρεσιών Μηχανικού στο Ηράκλειο και στη Σητεία  

στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 

προστασία» 

 

Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021: 

Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», προκειμένου να ελέγξει την 

καταλληλότητα των κατοικιών που διαμένουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος, 

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο να 

υποβάλουν προσφορά έως τις 21/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της, 

στη δ/νση Λεωφ. 62 Μαρτύρων 146, 713 03 Ηράκλειο Κρήτης ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ploigos-ea.gr 

 

1. Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή 

προσφορών για την ανάθεση σε Μηχανικούς έκδοσης βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών/ 

εγγράφων καταλληλότητας των κατοικιών που μισθώνει η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή 

ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό 

πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», στο Ηράκλειο.  

 

Γενικές προδιαγραφές κατοικιών 

Οι κατοικίες πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• είναι λειτουργικές 

• καλύπτουν τις απαιτήσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού (υποδομές, δίκτυα, 

κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι). 

• έλεγχος της νομιμότητας των παρακολουθημάτων του ακινήτου 

• Βρίσκονται εντός ή πλησίον αστικού/οικιστικού ιστού 

• Φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων. 

• Πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνητού φωτισμού και αερισμού, 

κατά τη σχετική νομοθεσία και διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την 

απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται κατά την παρασκευή φαγητού. 
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• Πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών διατάξεων. 

• Έλεγχος προστασίας μπαλκονιών και καταμέτρηση μπαλκονιών. 

 

Ζητείται από τον Μηχανικό να παραδώσει το έντυπο βεβαίωσης για την καταλληλότητα των 

κατοικιών στη φόρμα που θα του υποδείξουμε για κάθε μία από τις κατοικίες που θα 

ελεγχθούν. 

 

2. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ ΑΜΚΕ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

 
3.  Χρηματοδότηση – Προϋπολογισμός 

Το πρόγραμμα «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», του 
υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 

Το σύνολο των κατοικιών σε Ηράκλειο και Σητεία είναι εκατό (100). Η προυπολογιζόμενη 

δαπάνη για κάθε κατοικία ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ευρώ (80,00€) πλέον ΦΠΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών του Πολιτικού Μηχανικού 

ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

4. Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν 

εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, τη βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης της αρμόδιας επιτροπής καθώς και την έκδοση του σχετικού νόμιμου 

παραστατικού του αναδόχου τον οποίο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

5. Διάρκεια Συνεργασίας  

Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο έως 31/12/2021. 

 

6. Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

8.   Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

1. Οικονομική προσφορά  

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

• Έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται την  αρ. 12664/15-04-2021 πρόσκληση 
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• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος 

3. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να 

προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και 

αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 

9.     Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε 

συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της 

προσφοράς του. 

 Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει 

να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από 

αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

 Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις. 

 Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε 

ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν 

γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η 

συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

 Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των 

εργαζομένων και του εξοπλισμού τους, στο χώρο της εργασίας τους.  

 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 

 

10.   Υποβολή προσφορών 

 Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι κατ’ ελάχιστο 30 ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής της. 

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

 Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής: Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021, ώρα  

14.00, Λ. 62 Μαρτύρων 146.  

 Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική επιστολή (διαβιβαστικό), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την 

προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Στην 

επιστολή αυτή συμπεριλαμβάνονται στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, νομική 

μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά). 

Επίσης, σε αυτή την επιστολή πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 

 



 

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με την παρακάτω 

ένδειξη: 

 

Πληροφορίες: Σοφία Τσεντελιέρου, τηλ. 2810-792207. 

 

Για την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Ζαχαρίας Ροδιτάκης 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ 

Λ. 62 Μαρτύρων 146, Ηράκλειο Κρήτης, 

Τηλ: 2810792207, Fax:2810792206, 

e-mail: info@ploigos-ea.gr 

Οικονομική προσφορά «για την 

παροχή υπηρεσιών Μηχανικού στο Ηράκλειο και στη Σητεία για 

τις ανάγκες του προγράμματος «ESTIA 2021» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 21 Απριλίου 

2021 και ώρα 14:00 

(Να μην ανοιχτεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 

γραμματεία) 

 

 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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