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ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) υλοποιεί δράσεις που έχουν ως σκοπό την 

προαγωγή του κοινωφελούς της χαρακτήρα, με την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και 

γενικότερα των κατοίκων του Δήμου Πειραιά. Στόχος της είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά 

προβλήματα των δημοτών της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης. Μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνεται η φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αδυναμία μετακίνησης, η περίθαλψη και 

φαρμακευτική υποστήριξη των ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, η υποστήριξη ατόμων με  

αναπηρία, η σίτιση, ένδυση και υλιστική συνδρομή απόρων και αστέγων, η φροντίδα για την 

ενημέρωση του κοινού σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν 

γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη του ιδιαίτερα 

ευπαθούς πληθυσμού. 

Η ΚΟΔΕΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο κοινωφελούς δημόσιου σκοπού, 

λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές δομές (επισιτιστικά προγράμματα, κοινωνικό φαρμακείο, 

κοινωνική ντουλάπα, κοινωνικό φροντιστήριο, κ.α.) ενώ ταυτόχρονα υλοποίει δράσεις κοινής 

ωφέλειας παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, τόσο μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Προγραμμάτων, όσο και στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσω, είτε κρατικών / θεσμικών είτε διεθνών / 

ευρωπαϊκών, όπως τα προγράμματα «ΕΣΤΙΑ Ι» και «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» με την υποστήριξη UNHCR, τα 

προγράμματα «Εστία & Εργασία Ι» και «Εστία και Εργασία ΙΙ» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Εργασίας, το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2021» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κλπ. 

Οι ωφελούμενοι της ΚΟ.Δ.Ε.Π. ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, όπως άποροι, 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ρομά κλπ. Η 

επιλογή των ωφελούμενων ανά πρόγραμμα, βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά 

κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στους οδηγούς υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και με 

μοριοδότηση ευαλωτότητας η οποία πραγματοποιείται από την ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και 

λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων 

κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από 

άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και 

Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».  

Η Πράξη εμπίπτει  στην Πρόσκληση: PIR018, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1092, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 

4234, πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 

στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας 

και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο: «Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής 

Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και 

Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, 

Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης», με ΑΔΑ: 

Ω7ΙΣΩΞΥ-ΠΥΗ, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 

2014 - 2020». 

Το Υποέργο περιλαμβάνει τρία (3) πακέτα εργασίας, με στόχο την αποτελεσματική επίτευξη των 

στόχων της οικείας Πρόσκλησης. Η δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού 

σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του 

πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες (π.χ. αυξημένη άφιξη προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο στο λιμάνι, ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων απέναντι σε έκτακτες 

καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19, πλημμύρες, κλπ., ενίσχυση των παιδιών και εφήβων των 

ευπαθών ομάδων, υποστήριξη των αστέγων και ηλικιωμένων, κ.α.).  

Οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες  της Πράξης  που προβλέπεται να υλοποιηθούν για την επίτευξη 

των ανωτέρω στόχων περιλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες εργασιών που αφορούν α) δαπάνες για τη 

δημιουργία ψηφιακών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, στοχευμένων μελετών και ερευνών, 

δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης, κ.α. και β) δαπάνες που αφορούν  σε παρεμβάσεις πρόληψης και 

υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά, μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων 

κοινωνικών παρεμβάσεων. 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: " Οργάνωση & Λειτουργία του Μηχανισμού / 

Συντονισμός Πράξης " 

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και 

οικονομική διαχείριση και την επιστημονική υποστήριξη του Υποέργου. Αποτελεί ένα οριζόντιο Π.Ε. 

που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποέργου, με τη συμμετοχή του συνόλου του τακτικού 

προσωπικού του Δικαιούχου, καθώς και νέου έκτακτου επιστημονικού προσωπικού. Ο Υπεύθυνος 

έργου συνεπικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Ποιότητας (τακτικό προσωπικό της ΚΟΔΕΠ) συντονίζουν, 

εποπτεύουν και ελέγχουν το σύνολο των δράσεων σε συνεργασία πάντα με τη λοιπή ομάδα έργου. 

Σχεδιάζουν από κοινού με το επιστημονικό προσωπικό τα μοντέλα παρέμβασης, τις κοινωνικές 

δράσεις, καθημερινής συνεργασία και εβδομαδιαίες ομάδες εργασίας για την συνεχή καταγραφή και 

αποτύπωση των αναγκών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά.  

Η ομάδα του Μηχανισμού παρεμβάσεων είναι σε εγρήγορση με σκοπό να εντοπίζει άμεσα και 

αποτελεσματικά τις ελλείψεις σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, και μέσω συντονισμένης task force 

να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις προσφέροντας ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις. Η ΚΟΔΕΠ μέσα 

από την Πράξη ενισχύει την υφιστάμενη  δυναμικότητα και τεχνογνωσία της, καθώς και τη δυναμική 

του Δήμου Πειραιά, ώστε να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων του 

Πειραιά, με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Μέσω της λειτουργίας του Μηχανισμού 

εξυπηρετούνται οι παρακάτω στόχοι:  

• Σχεδιασμός, παρακολούθηση,  συντονισμός  και αξιολόγηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

Πειραιά,  ως ενιαίου φορέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε χωρικό επίπεδο, όσο και στο 

πλαίσιο του ρόλου του ως Μητροπολιτικού  Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σε 

εναρμόνιση με τους στόχους τόσο της Περιφερειακής όσο και της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής 

Ένταξης. 

• Εντοπισμός, καταγραφή, κατανόηση και  προτεραιοποίηση των κοινωνικών δεδομένων, συνθηκών 

και αναγκών, σε τοπικό επίπεδο, παρακολούθηση και έγκαιρη επέμβαση σε αυτά. 

• Έγκαιρη αναγνώριση των ομάδων του πληθυσμού που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση 

ευαλωτότητας. 
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• Αναζήτηση ή  δημιουργία και  εφαρμογή στοχευμένων εργαλείων και δράσεων ταχείας 

παρέμβασης, που θα λειτουργούν προληπτικά, για την αποτροπή της εισόδου στο φάσμα της 

φτώχειας. 

• Υποστήριξη των Εθνικών και Περιφερειακών μηχανισμών και πολιτικών σχετικά με την κοινωνική 

ένταξη και την απασχόληση. 

• Κάλυψη του κενού πρόσβασης των ωφελούμενων στην πληροφόρηση και τις υπηρεσίες 

προώθησης της κοινωνικής συνοχής και του κενού δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων παροχής 

κοινωνικών υπηρεσιών για  τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. 

• Εφαρμογή πιλοτικών (σε χωρικό ή/και σε θεματικό πεδίο) καινοτομικών παρεμβάσεων 

καταπολέμησης της φτώχειας κι εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής. 

• Μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, ευρωπαϊκά προγράμματα και Ταμεία και δημόσιους 

φορείς. 

Ο εν λόγω Μηχανισμός λειτουργεί στη βάση του υφιστάμενου συστήματος οργάνωσης και διοίκησης 

της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου.  

Οι σχόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:  

• Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η διοικητική και οικονομική διαχείριση και η επιστημονική 

υποστήριξη του συνολικού έργου. 

• Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων 

πληθυσμών. 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

• Η βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

• Ο περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες στην καθημερινή τους 

διαβίωση.   

 

Οι επί μέρους ενέργειες και εργασίες που περιλαμβάνονται στο Π.Ε.1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• Συντονισμός, οργάνωση και διαχείριση Υποέργου και Πράξης 

• Διαμόρφωση και τήρηση φακέλων Πράξης 

• Διαχείριση συμβάσεων 

• Επικοινωνία με αναδόχους, λοιπούς φορείς και ΕΦΔ 

• Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Υποέργου και Πράξης 
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• Πιστοποίηση οικονομικού αντικειμένου Υποέργου και Πράξης 

• Υλοποίηση του Υποέργου 

• Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την στελέχωση 

της ομάδας (δημοσίευση πρόσκλησης, συλλογή αιτήσεων, αξιολόγηση & βαθμολόγηση αιτήσεων 

βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ανάρτηση των πινάκων και σχετικού πρακτικού με δικαίωμα 

ένστασης, Έλεγχος γνησιότητας τυπικών προσόντων, πρόσληψη προσωπικού, αναγγελία 

πρόσληψης, σύμβαση, κλπ.) 

• Εφαρμογή διαδικασιών για την επιλογή των ωφελούμενων των παρεμβάσεων (άποροι, 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες), σύμφωνα πάντα με 

εξειδικευμένα κριτήρια και εφαρμογή ειδικής διαδικασίας μοριοδότησης της ευαλωτότητας των 

δυνητικά ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τον ειδικό όρο, όπως αυτός προβλέπεται στο ΣΔΕ, 

ήτοι: «Στις περιπτώσεις πράξεων, όπου η  υλοποίηση των οποίων περιλαμβάνει την επιλογή 

φορέων ή/και φυσικών προσώπων από τον δικαιούχο στη βάση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, ο δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από  τον ΕΦ πριν την 

οριστικοποίησή της και για οποιαδήποτε σημαντική τροποποίησή της εφόσον, κατά την ένταξη της 

πράξης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. περιγραφή διαδικασίας επιλογής, 

κριτήρια με τα οποία η επιλογή αυτή θα πραγματοποιηθεί, κλπ). να μπει μέσα ο όρος του ΣΔΕ 

μοριοδότηση δυνητικά ωφελούμενων» 

• Εργασίες και Παρακολούθηση του Μηχανισμού (Κανονισμός λειτουργίας, υποδοχή και 

εξυπηρέτηση ωφελούμενων, καταχώρηση των αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, μετά από έγγραφη συγκατάθεση από τον ωφελούμενο), συλλογή δημογραφικών 

στοιχείων και συλλογή αναλυτικού ιστορικού και καταγραφή αναγκών 

• Ομάδες εργασίας και ομάδες συντονισμού για τη βέλτιστη ανταπόκριση και μοντελοποίηση των 

κοινωνικών παρεμβάσεων 

• Δράσεις Δημοσιότητας και Δικτύωσης (Υλοποίηση των Σχεδίων Δικτύωσης και Δημοσιότητας για την 

γνωστοποίηση της λειτουργίας του Social Innovation Piraeus στους δυνητικά ωφελούμενους και 

στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας, την 

προσέλκυση εθελοντών, ατόμων και συλλογικών φορέων και τη διασύνδεση και συνεργασία με τις 

λοιπές κοινωνικές του Δήμου Πειραιά για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών).  

• Σχεδιασμός και συντονισμός διαβούλευσης με  Υπουργεία, την Περιφέρεια, τοπικούς 

παραγωγικούς φορείς σε συνέργειες τοπικού και περιφερειακού επιπέδου, με στόχο την 
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κεφαλαιοποίηση των παρεμβάσεων του έργου, και την ενίσχυση της δυνατότητας διαμόρφωσης 

εθνικών, περιφερειακών  και τοπικών πολιτικών, στηρίζοντας παρεμβάσεις κοινωνικής συνοχής.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης για την εκτέλεση προμήθειας βάσει των 

διατάξεων του Ν. 4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για την προμήθεια   διάφανων 

αυτοκόλλητων τοίχου με λογότυπα της Πράξης, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στον χώρο 

λειτουργίας του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», το οποίο αποτελεί Έκτακτη Παρέμβαση της Πράξης, στην 

Περιοχή του Πειραιά για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες. 

Η ανάγκη για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας, προκύπτει στο πλαίσιο της Έκτακτης 

Παρέμβασης στην Περιοχή του Πειραιά για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες για την δημιουργία 

«Κοινωνικού Πλυντηρίου», σε συνάρτηση με τα οριζόμενα: 

• στον «Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020», 

• στον «Πρακτικό Οδηγό Πληροφόρησης & Επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων Έργων 

του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, κατ’ εφαρμογή του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-

2020», καθώς και 

• στην Στρατηγική Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 

«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί άρτια η λειτουργία της Δράσης «Κοινωνικό Πλυντήριο» στο Δήμο Πειραιά,  

ως Έκτακτη Παρέμβαση στην Περιοχή του Πειραιά για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, μέσω της 

μεγιστοποίησης της προβολής – δημοσιότητας - διάχυσης αυτής, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο: «Διάφανα Αυτοκόλλητα Τοίχου με Λογότυπα της Πράξης», όπως αυτά δίνονται 

στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Κοινωνικό Πλυντήριο στο Δήμο Πειραιά 

Η δράση των Κοινωνικών Πλυντηρίων, είναι ένα πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο έχει 

ξεκινήσει σε αρκετές χώρες. 

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει σημαντική 

έλλειψη πρόσβασης σε πλυντήρια ρούχων. Μάλιστα μπορεί το πλύσιμο των ρούχων δια χειρός να 
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φαντάζει σαν μια απλή οικιακή εργασία, ωστόσο για πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο αποτελεί  

τροχοπέδη για την ευημερία και την διαβίωση τους. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι, λόγω διαφόρων δυσμενών καταστάσεων (π.χ. οικονομικοί-επαγγελματικοί 

λόγοι) δυσκολεύονται να καλύψουν ένα μέρος από τις πάγιες τους ανάγκες με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται εικόνες οι οποίες προκαλούν θλίψη και προβληματισμό για την κατάσταση στην οποία 

έχουν περιέλθει, αδυνατώντας να εξέλθουν (από αυτήν) παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους. Σίτιση, 

στέγαση, καθαριότητα, υγεία, εργασία, αλλά και πολλές άλλες από τις βασικές ανάγκες δεν 

ικανοποιούνται πλήρως ή και καθόλου και καθίστανται ουσιαστικά καθημερινά προβλήματα 

επιβίωσης. 

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες, αλλά και εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές που διανύουμε ένεκα της οικονομικής, 

ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης, αλλά και των πολεμικών συρράξεων που διαδραματίζονται στην 

Ουκρανία, αυτό που χρειάζεται είναι να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν καινοτόμες και συνάμα 

ανακουφιστικές και αποτελεσματικές δράσεις, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος 

των ευάλωτων κοινωνικοοικονομικά κατοίκων του Πειραιά, αλλά και του ολοένα και αυξανόμενου 

προσφυγικού πληθυσμού που θα εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να προστατευθούν 

από τα δεινά που μπορεί να προκαλέσει ένας πόλεμος. Δράσεις, αλλά και προσπάθειες που μέσα σε 

μια δύσκολη χρονική περίοδο έχουν στόχο να βοηθήσουν, να προσφέρουν και να στηρίξουν ομάδες 

του πληθυσμού που το έχουν ανάγκη. 

Μία από τις θεμελιώδεις ανάγκες ενός ανθρώπου, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είναι η διασφάλιση 

συνθηκών καθαριότητας, η απαίτηση για καθαρό ρουχισμό, για ένα καθαρό περιβάλλον διαβίωσης το 

οποίο και αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. Ως εκ τούτου ο βασικός σκοπός των κοινωνικών 

προγραμμάτων είναι να προσφερθούν πολύτιμες υπηρεσίες σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση 

σε αυτές, βοηθώντας τους κατά αυτό τον τρόπο να ανακτήσουν τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια 

τους,  αλλά και να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό. 

Ως εκ τούτο, σε αυτές τις δύσκολες εποχές και στο πλαίσιο της απαίτησης για ουσιαστική κοινωνική 

αλληλεγγύη είναι αδήριτη η ανάγκη κοινωνικών δράσεων, που θα αφορούν στην δημιουργία 

καινοτόμων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα συμπληρώσουν ένα πλέγμα δράσεων 

και παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία προσφέροντας εποικοδομητικές υπηρεσίες σε ευπαθείς 

ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και απομόνωση. Άλλωστε προτεραιότητα των 

υφιστάμενων κοινωνικών δράσεων που υλοποιούνται από το πρόγραμμα του «Social Innovation 

Piraeus» είναι η ανίχνευση και παράλληλα καταγραφή των αναγκών και στο μέτρο των δυνατοτήτων 
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να ικανοποιούνται, φροντίζοντας ιδιαίτερα αναξιοπαθούντα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές 

κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. 

Η εφαρμογή της καινοτόμου δράσης του «Κοινωνικού Πλυντηρίου» θα εξυπηρετεί ανθρώπους που 

πλήττονται από τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, που στερούνται εξοπλισμού ή 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος χρήσης του, που αντιμετωπίζουν την αδυναμία πρόσβασης 

σε βασικές παροχές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό ή δεν διαθέτουν ασφαλή και κατάλληλη στέγη, 

που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές του Δήμου,  που φοιτούν στα δημόσια Ιδρύματα της πόλης, 

που «ξεριζώθηκαν» από τις οικίες τους. Άλλωστε ο καθαρός ρουχισμός και κλινοσκεπάσματα, 

αποτελούν όχι μόνο βασικό συστατικό της ατομικής υγιεινής, αλλά και σύμβολο φροντίδας και 

ποιότητας ζωής – έννοιες στις οποίες όλοι έχουμε δικαίωμα. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρέχονται υπηρεσίες υγιεινής και καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές. 

Η δράση του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», όπως εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες έχει εξελιχθεί σε έναν 

θεσμό αλληλεγγύης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και όπου άποροι και 

οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα δύναται να πλένουν και να στεγνώνουν δωρεάν τα 

ρούχα τους. Ουσιαστικά η λειτουργία του προγράμματος θα καλύπτει το πλύσιμο και την γενικότερη 

φροντίδα και επιμέλεια του ρουχισμού, όσων χρήζουν βοήθειας, και πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να αυξηθεί το επίπεδο της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

των κοινωνικά ευάλωτων κατοίκων και δημοτών της πόλης, αλλά και του προσφυγικού πληθυσμού, 

των οποίων ο αριθμός έχει αυξηθεί αφενός σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της 

κοινωνικοοικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει στην 

Ουκρανία, ενώ αναμένεται να αυξηθεί έτι περισσότερο. 

Με δεδομένη μάλιστα την έλλειψη επαρκών υπηρεσιών υγιεινής για τους διαβιούντες σε επισφαλή 

καταλύματα, ή σε καταλύματα χωρίς τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό, η δημιουργία ενός τέτοιου 

κοινωνικού προγράμματος θα συμβάλλει αφενός στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και αφετέρου, 

όπως  αναφέρθηκε ανωτέρω, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού 

τους. Φυσικά είναι αυταπόδεικτο, πως ένα σετ με καθαρά ρούχα αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για 

την καθημερινότητά του κάθε ανθρώπου, όμως για ορισμένα άτομα και τις οικογένειες που ζουν υπό 

το καθεστώς της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, η προμήθειά τους δεν είναι καθόλου αυτονόητη. 

Τα οφέλη στην ψυχική υγεία των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν τον εν λόγω εξοπλισμό, είναι πολύ 

σημαντικά πολλώ δε μάλλον όταν χρησιμοποιούνται και από πληθυσμό που στερείται βασικά είδη 

οικοσκευής. Τα καθαρά, ευπαρουσίαστα ρούχα βελτιώνουν ουσιωδώς τις συνθήκες διαβίωσης, 
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δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε ανθρώπους, που έχουν πληγεί περισσότερο από την υφιστάμενη 

συγκυρία, μια ουσιαστική ευκαιρία να επανενταχθούν στην κοινωνία μέσω της διαδικασίας επιλογής 

εργατικού δυναμικού (συνεντεύξεις) έχοντας-οι ίδιοι-μια αξιοπρεπή και φροντισμένη εμφάνιση. 

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι αναφέρουν πως έχουν απωλέσει διάφορες 

ευκαιρίες για πλήρωση θέσης εργασίας καθώς δεν είχαν φροντισμένη εμφάνιση κατά την διάρκεια των 

συνεντεύξεων με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται και οι καλύτερες εντυπώσεις.  

Αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», αναφέρεται ότι το «Κοινωνικό 

Πλυντήριο» λειτουργεί στον ξενώνα βραχείας φιλοξενίας αστέγων Πειραιά «Ανακούφιση» επί της 

οδού Ομηρίδου Σκυλίτση 19 στον Πειραιά. Το ωράριο λειτουργίας αυτού είναι από τις 09:00 π.μ. έως 

τις 15:00 κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και θα εποπτεύεται από εργαζόμενο του φορέα 

υλοποίησης της Πράξης -  ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ενώ τηρείται 

σχετικό αρχείο παρακολούθησης εισερχομένων και εξερχομένων και αποκλεισμού ληπτών των 

σχετικών υπηρεσιών, υπό την αίρεση ότι αυτοί δεν αποτελούν εγγεγραμμένες επωφελούμενες 

μονάδων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. συνεπεία αυτού των προγραμμάτων που υλοποιεί.  

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες ευάλωτων νοικοκυριών, που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος αγοράς -ή αντικατάστασης ελαττωματικών- ηλεκτρικών 

συσκευών και αναλώσιμων ειδών, που στερούνται παντελώς ηλεκτρικών συσκευών, ή ακόμη και 

κατάλληλης/αξιοπρεπούς στέγης, που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές, που είναι ωφελούμενοι του 

προγράμματος «Στέγαση και Εργασία», ευάλωτων οικονομικά φοιτητών και σπουδαστών της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Πειραιά, στις προσφυγικές εισροές από την Ουκρανία, που θα 

αυξάνονται διαρκώς, και μάλιστα εκθετικά, κατέστει επιτακτική η ανάγκη της εν λόγω παρέμβασης. 

Η δημιουργία «κοινωνικού πλυντηρίου» στον Δήμο Πειραιά, που αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους δήμους της χώρας, συμβάλει στην κοινωνική συνοχή καθώς και στην καταπολέμηση της 

φτώχειας. Αποδέκτες των υπηρεσιών του «Κοινωνικού Πλυντηρίου» είναι ευάλωτοι οικονομικά 

συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλανίζονται από την οικονομική ένδεια και ανέχεια. Ταυτόχρονα, 

αναμφίβολα είμαστε αντιμέτωποι με μία κοσμοϊστορική συγκυρία του 21ου αιώνα, η οποία έπληξε 

πρωτίστως την αξιοπρέπεια ανθρώπων που από την μια στιγμή στην άλλη, εγκατέλειψαν το βιός τους,  

τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους, και βρέθηκαν στην χώρα μας, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν τα 

στοιχειώδη. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προβάλλουν καθημερινά τις αποτρόπαιες εικόνες του 

πολέμου, εικόνες βομβαρδισμών, εικόνες ισοπέδωσης και φρίκης, εικόνες ντροπής και θλίψης, εικόνες 

ανθρώπινης εξαθλίωσης και πόνου. Μπροστά σ’ αυτές τις εικόνες, η προτεινόμενη κοινωνική 
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παρέμβαση, θα επιχειρήσει να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους, που γλίτωσαν από την λαίλαπα 

του πολέμου, συνθήκες αξιοπρεπέστερης διαβίωσης, πιο ομαλής καθημερινότητας. 

Σημειωτέον ότι, η στρατιωτική ανάφλεξη δημιούργησε -μεταξύ άλλων- εμφανή προβλήματα στο 

μέτωπο της ενεργειακής ασφάλειας και της ομαλής ενεργειακής τροφοδοσίας. Συνεπώς, η 

προτεινόμενη παρέμβαση θα ωφελήσει ουσιαστικά ανθρώπους που, είτε έχουν πρόβλημα πρόσβασης 

σε βασικές παροχές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό, είτε στερούνται οικοσκευής. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο 

Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 (ΣΑΕ: ΕΠ0851, ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 

2020ΕΠ08510086), αιτούμαστε προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. την 

έγκριση προμήθειας στο πλαίσιο των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».  

 

Με βάση την από 01-06-2020  με Α.Π.: 632  σελ. 10  Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 

1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», όπως τροποποιήθηκε από τη 21-09-2021 

με ΑΠ: 2073 Τροποποιημένη Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης 

και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά 

– Social Innovation Piraeus».στο το πλαίσιο των έμμεσων δαπανών του Υποέργου, κρίνεται απαραίτητη 

η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στον χώρο λειτουργίας 

του «Κοινωνικού Πλυνητρίου».  

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Για τους σκοπούς του προϋπολογισμού του κόστους προμήθειας διάφανων αυτοκόλλητων τοίχου με 

λογότυπα της Πράξης, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στον χώρο λειτουργίας του «Κοινωνικού 

Πλυντηρίου».  ακολουθεί ο σχετικός κατάλογος με τα αντίστοιχα κόστη, μετά από έρευνα αγοράς που 

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 τιμών και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της 

παρούσης.  
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Πίνακας 1 – Περιγραφή προτεινόμενης προμήθειας, βάσει πραγματοποιηθείσας έρευνας αγοράς  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΠ. 

ΦΠΑ 24% 

1 Διάφανο 

αυτοκόλλητο 

τοίχου 

-Διαστάσεις: 70 Χ 60 cm 

-Πλαστικό αυτοκόλλητο με matt 

επίστρωση/ πλαστικοποίηση  

-Περιμετρική κοπή 

-Ψηφιακή εκτύπωση φωτογραφικής 

ποιότητας (ανεξίτηλα μελάνια) 

Λογότυπων της Πράξης, όπως αυτά 

δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας. 

2 30,00 € 37,20 € 

2 Διάφανο 

αυτοκόλλητο 

τοίχου 

- Διαστάσεις: 140 Χ 60 cm 

-Πλαστικό αυτοκόλλητο με matt 

επίστρωση/ πλαστικοποίηση  

-Περιμετρική κοπή 

-Ψηφιακή εκτύπωση φωτογραφικής 

ποιότητας (ανεξίτηλα μελάνια) 

Λογότυπου της Πράξης, όπως αυτό 

δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας. 

1 25,00 € 31,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 55,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. 24% 68,20 € 

 

Συνολικό κόστος προμήθειας: 68,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Πραγματοποίηση διαδικασίας δημοσίευσης πρόθεσης σύναψης σύμβασης υποβολής προσφορών για 

την επιλογή Αναδόχου / Προμηθευτή για την προμήθεια διάφανων αυτοκόλλητων τοίχου με λογότυπα 

της Πράξης, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στον χώρο λειτουργίας του «Κοινωνικού 

Πλυντηρίου», με CPV 22462000-6 συνολικού προϋπολογισμού 68,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%.  

Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1: «Οργάνωση & 

Λειτουργία του Μηχανισμού / Συντονισμός Πράξης» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 

της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus», μέσω των έμμεσων δαπανών του έργου. 

Η παρούσα προμήθεια πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στον 

χώρο λειτουργίας του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», το οποίο αποτελεί Έκτακτη Παρέμβαση στην Περιοχή 

του Πειραιά για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, στο πλαίσιο της Πράξης. 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αιτούμαστε την έγκριση της προμήθειας διάφανων αυτοκόλλητων τοίχου με λογότυπα της Πράξης, 

όπως αυτά δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν στον χώρο 

λειτουργίας του «Κοινωνικού Πλυντηρίου»., με CPV 22462000-6 συνολικού προϋπολογισμού 55,00 €, 

πλέον ΦΠΑ 24%, εξ ευρώ 13,20, ήτοι 68,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Άρθρου 118 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

 

Έλεγχος τεκμηρίωσης – Αναγκαιότητας Προμήθειας 

Νικήτας Κανάκης – Υπεύθυνος Πράξης 

.......................................................... 

(υπογραφή) 
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Παράρτημα Ι 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ) 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Α 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Β 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Γ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ/ 

ΤΕΜ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΣΥΜΠ ΦΠΑ  

 

1 
Διάφανο 
αυτοκόλλητο 
τοίχου 

-Διαστάσεις: 70 Χ 60 cm 

2 20,00 € 40,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 37,20 € 

 

-Πλαστικό αυτοκόλλητο με matt επίστρωση/ 
πλαστικοποίηση  

 

-Περιμετρική κοπή  

-Ψηφιακή εκτύπωση φωτογραφικής ποιότητας 
(ανεξίτηλα μελάνια) Λογότυπων της Πράξης, 
όπως αυτά δίνονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας. 

 

2 
Διάφανο 
αυτοκόλλητο 
τοίχου 

- Διαστάσεις: 140 Χ 60 cm 

1 10,00 € 40,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 31,00 € 

 

-Πλαστικό αυτοκόλλητο με matt επίστρωση/ 
πλαστικοποίηση  

 

-Περιμετρική κοπή  

-Ψηφιακή εκτύπωση φωτογραφικής ποιότητας 
(ανεξίτηλα μελάνια) Λογότυπου της Πράξης, 
όπως αυτό δίνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 55,00 € 
 

ΦΠΑ 24% 13,20 € 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 68,20 € 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

(Αυτοκόλλητο 1)                                                                                                            (Αυτοκόλλητο2) 
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(Αυτοκόλλητο 3) 


