ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
για την υλοποίηση του Σχεδίου (ΚΩ∆. ΣΕ-22)
«Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων
που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών»,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π., ως ο Διαχειριστής
Φορέας του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο
Δήμο Ιωαννιτών» (Κωδ. ΣΕ22), εγκεκριμένου και ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και
Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
έχοντας υπόψη:
1. την με αριθ. Δ13οικ./62914/28-8-2021 (ΑΔΑ:63ΩΦ46ΜΤΛΚ-ΓΒ9) Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων Χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους,
2. τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»,
3. την με αρ. πρωτ. 25281/15.03.22 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων περί Έγκρισης σχεδίου για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»
με Δικαιούχο Φορέα το Δήμο Ιωαννιτών,
4. το από 30-03-2022 Συμφωνητικό Συνεργασίας για την Υλοποίηση του Προγράμματος
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους»,
5. την από 30/5/2022 (θέμα 2ο) Απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π. περί έγκρισης της Αναλυτικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την μίσθωση κατοικιών για την υλοποίηση του
Σχεδίου (ΚΩΔ. ΣΕ-22) «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο
Ιωαννιτών», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών), που επιθυμούν να μισθώσουν το ακίνητο τους σε
ωφελούμενους του ανωτέρω προγράμματος, να εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.
Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες

έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών
καταπολέμησης της έλλειψης στέγης, παρέχοντας στους ωφελούμενους:
1) επιδότηση ενοικίου για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών,
2) κάλυψη των βασικών δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του
νοικοκυριού για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας,
κοινόχρηστες δαπάνες),
3) επιδότηση εργασίας και υπηρεσίες εργασιακής επανένταξης ή/και προώθησης στην
εργασία,
4) ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, διά της παρούσας, αναζητούνται προς ενοικίαση, κατοικίες
(μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) ικανού αριθμού (πλήθος) και λειτουργικού μεγέθους
(επιφάνεια κύριας χρήσης) για τη στέγαση έξι (6) μονοπρόσωπων νοικοκυριών, οκτώ (8)
νοικοκυριών δύο ατόμων και έξι (6) νοικοκυριών άνω των τριών ατόμων.
Στο πλαίσιο της παρούσας, ως μέγιστη αποδεκτή προσφερόμενη τιμή του μηνιαίου
μισθώματος κατοικίας ορίζονται τα 250,00 € για τις κατοικίες στέγασης των μονοπρόσωπων
νοικοκυριών, 300,00 € για τις κατοικίες στέγασης των νοικοκυριών δύο ατόμων και 350,00 € για
τις κατοικίες στέγασης των νοικοκυριών άνω των τριών ατόμων.
Στο πλαίσιο της παρούσας δύνανται να υποβάλουν προσφορά/ές τόσο φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών), αυτοδίκαια, όσο και εταιρείες διαχείρισης
ακινήτων (μεσιτικά γραφεία), νομίμως εξουσιοδοτημένες προς τούτο από τον/ους
(συν)ιδιοκτήτη/ες ακινήτων (κατοικιών).

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι κατοικίες (μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) πρέπει να βρίσκονται στα όρια του Δήμου
Ιωαννιτών, κατά προτίμηση μέσα σε οικιστικό ιστό και να είναι εξυπηρετούμενες από τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.
Οι κατοικίες πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα «Υποστηριζόμενα
Διαμερίσματα», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της υπ΄ αρ.
Δ23/οικ.19061−1457/2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1336 τ.Β΄) «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων
προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους», ήτοι κάθε κατοικία να:
-

είναι χώρος κύριας χρήσης και νομίμως υφιστάμενο (ΝΟΚ, άρθρο 23),
έχει λειτουργική ανεξαρτησία,
πληροί τις προδιαγραφές του κτιριοδομικού κανονισμού για το φυσικό/τεχνητό φωτισμό
και αερισμό,
διαθέτει σύστημα θέρμανσης,
πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία,
πληροί τους κανόνες υγιεινής (ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτροδότηση).

Στο φάκελο της υποβληθείσας Έντυπης Προσφοράς θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:
- Έντυπο Προσφοράς της προς μίσθωση κατοικίας, με εξασφάλιση της νόμιμης
εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης του/ων (συν)ιδιοκτήτη/ων (επισυνάπτεται στην
παρούσα),
- αντίγραφο της οικοδομικής άδειας / Δήλωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτου κτιρίου
κατοικίας και των συνοδών εγκεκριμένων / υποβληθέντων σχεδίων του κτιρίου
(τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις κτιρίου κατοικίας,
τομές, όψεις),
- λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλου παρόχου),
- λογαριασμός υδροδότησης,
- τίτλος/ι ιδιοκτησίας (μεταγραμμένοι),
- πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - ΠΕΑ (εφόσον υπάρχει κατά την υποβολή)
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά
και διευκρινιστικά στοιχεία επί των υποβληθέντων προσφορών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται στο όνομα του ωφελούμενου του
προγράμματος (άτομο ή αρχηγός οικογένειας) µε την εγγύηση του Διαχειριστή Φορέα για το
χρονικό διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα (διάρκεια μίσθωσης, κατά κανόνα δύο έτη), με
δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης ή τροποποίησης, μετά από συμφωνία των μερών. Για τη
σύναψη του μισθωτηρίου συμβολαίου της κατοικίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη
έγκυρου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου/κτιριακής μoνάδας.
Η επιλογή των κατοικιών θα γίνει με ενιαίο κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (με
συνδυαστική αξιολόγηση τόσο της οικονομικής αξίας του προσφερόμενου μισθώματος όσο και
των προαναφερομένων επιμέρους κριτηρίων και τεχνικών προδιαγραφών κατοικίας).
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα
τόσο της διαπραγμάτευσης με προσφέροντα όσο και της ακύρωσης και επαναπροκήρυξης του
παρόντος Διαγωνισμού.
Πιθανές αποκλίσεις από τις ανωτέρω απαιτήσεις και κτιριολογικές προδιαγραφές, στο
βαθμό που αυτές μπορούν να αποκατασταθούν, να επιλυθούν ή να διευθετηθούν σε εύλογο κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού - χρονικό διάστημα, δεν θα
αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή ως λόγοι ή αιτίες αποκλεισμού προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν, να καταθέτουν ή να αποστέλλουν τις
προσφορές τους (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ), με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στον Διαχειριστή Φορέα του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή
επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών» (Κωδ. ΣΕ22), στο γραφείο διοίκησης
της Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανού 2, Α’ πτέρυγα, 1ος όροφος, Ιωάννινα), είτε αυτοπροσώπως, τις
εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 - 15:00), είτε ταχυδρομικά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΚΩΔ. ΣΕ-22) «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων
που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών», στην διεύθυνση: Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, Τ.Κ. 45221,
Ιωάννινα, είτε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
epsep_ioa@yahoo.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (λήξη υποβολής προσφορών)
είναι η 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής της προσφοράς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία σφράγισης ή λήψης του φακέλου
από την ταχυδρομική εταιρεία). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο γραφείο διοίκησης
της Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανού 2, Α’ πτέρυγα, 1ος όροφος, Ιωάννινα, εργάσιμες ημέρες, ώρες 10:00 14:00, τηλ. επικοινωνίας: 2651039820).
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αναλυτική και Περίληψη) και το
Έντυπο Προσφοράς προς μίσθωση κατοικίας θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Διαχειριστή Φορέα - Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr), από σήμερα, έως τουλάχιστον και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι έως και την 27/06/2022, ημέρα
Δευτέρα. Επιπλέον, Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί για δύο (2) ημέρες σε μία
ημερήσια τοπική εφημερίδα των Ιωαννίνων, με πρώτη ημέρα δημοσίευσης την 10/06/2022,
ημέρα Παρασκευή.
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από τον Διαχειριστή
Φορέα του Προγράμματος (Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, τηλ. 2651039820), καθημερινά
(εργάσιμες ημέρες), ώρες 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ..

Ιωάννινα, 09-06-2022
Για την Ε.Ψ.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΝΑΣ

