
 

  

 
 
 
 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ                                   
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.) 
Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11 
Τ.K 185 31 Πειραιάς  
Τηλ. 210 – 4101750 
FAX. 210-4178595 

 
Πειραιάς, 24/02/2023 

Αρ. πρωτ.: 360 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ SERVICE ΕΝΟΣ (1) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

                
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά ενδιαφέρεται να αναθέσει, με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οροφοκομίας και service (1) ενός 

ωφελούμενου με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των εργασιακών 

προσόντων του δίνοντας έμφαση στις ενεργητικές μορφές προώθησης της απασχόλησης, με 

[CPV: 80500000-9], με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνον βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 

400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες είναι οι κάτωθι: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ, CPV: 80500000-9 ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης οροφοκομίας και service 
ωφελούμενου 

322,58 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 322,58 € 

Φ.Π.Α 24% 77.42 € 

ΣΥΝΟΛΟ 400,00 € 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι οι εξής: 

1. Εκπαιδευτική επάρκεια για οροφοκομία και service για την κατάρτιση ενός 

ωφελουμένου του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙIΙ» με κωδικό. ΣΕ-19 στο 



 

  

πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» με σκοπό την 

απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

2. Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στον τομέα της οροφοκομίας και του 

service που οδηγεί στην απόκτηση άδειας επαγγέλματος ή απόκτηση πιστοποίησης 

γνώσης ή εκμάθησης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό 

ανάθεση υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά πλήρεις και 

σαφείς περιγραφές των υπηρεσιών που προσφέρουν.  

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά που 

θα υποβάλει βάσει της παρούσας πρόσκλησης και να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας. 

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι ορισμένου χρόνου, αρχόμενη από την ημερομηνία 

υπογραφής της και διάρκειας έως και τις 31/03/2023.  

 

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και 

την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16.  

- Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους γενικά τους φόρους, τέλη και δικαιώματα, καθώς και με κάθε 

άλλη προβλεπόμενη από το νόμο κράτηση, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει την ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

- Το κόστος δαπάνης για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών και υπηρεσιών βαρύνει τον Κ.Α 

61.07.07 του προϋπολογισμού της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2023. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 

03/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π. που βρίσκονται στον 

Πειραιά, επί των οδών Ζωσιμάδων, αριθμός 11 και Ελ. Βενιζέλου, στη γραμματεία της 

Επιχείρησης [4ος  όροφος]. 

Η προσφορά θα κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς οι κάτωθι ενδείξεις: 



 

  

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, 

β) ο παραλήπτης: ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

δ) ο τίτλος της σύμβασης [Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης εργαζομένου] 

ε) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

στ) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

Fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ). 

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρεις (03) σφραγισμένους 

φακέλους ως εξής: 

(α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  

(β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και 

(γ) Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», όπου θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

(α) Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η συμμετοχή τους δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 

του Ν. 4412/2016. 

- Έλαβαν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

- Περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 

αποκλεισμού, βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. 

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του 

άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν. 4605/2019, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, του οικονομικού φορέα σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή ο 

Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, δεν 

έχει /έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που 

αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 



 

  

και ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3) Φορολογική ενημερότητα. 

4) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

5) Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου, ήτοι α) ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, β) πρόσφατο 

πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν οι τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, αν δεν προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος από το 

καταστατικό. Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση: πρόσφατο έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ότι η ατομική επιχείρηση είναι ενεργή, καθώς επίσης να προκύπτουν και οι 

ενεργές δραστηριότητες της επιχείρησης ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, 

με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή της επιχείρησης σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά της. 

Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 1) τα 

αποσπάσματα ποινικού μητρώου, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους, 2) οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

τον χρόνο υποβολής τους, 3) τα αποδεικτικά νομιμοποίησης σε περίπτωση νομικών 

προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

τους και 4) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

 (β) Τεχνική προσφορά, όπου θα περιέχεται πλήρης και σαφής περιγραφή των υπηρεσιών  που 

προσφέρουν, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.  

(γ) Οικονομική προσφορά: Οι προσφερόμενες τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και 

αριθμητικά. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων και 

φόρων του προσφέροντος, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.  

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, άρθρο 120 παρ. 3α του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021. 

 

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 



 

  

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016). 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 

– 4101750. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

 

 

                                                                                       ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 


