
       

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Διμοσ Ιωαννιτών, ωσ ο Δικαιοφχοσ Φορζασ, και θ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικισ Ζρευνασ και Παρζμβαςθσ - 
Ε.Ψ.Ε.Π., ωσ ο Διαχειριςτισ Φορζασ, του Σχεδίου με τίτλο «Στζγαςθ και εργαςιακι επανζνταξθ αςτζγων που 
διαβιοφν ςτο Διμο Ιωαννιτών» (Κωδ. ΣΕ22), εγκεκριμζνου και ενταγμζνου ςτο Πρόγραμμα «Στζγαςθ και Εργαςία για 
τουσ αςτζγουσ» του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποκζςεων,   

Ενθμερώνουν και Προςκαλοφν 

ιδιοκτιτεσ ακινιτων (κατοικιών), που επικυμοφν να μιςκώςουν το ακίνθτό τουσ ςε ωφελοφμενουσ του ανωτζρω 
προγράμματοσ, να εκδθλώςουν ςχετικό ενδιαφζρον, υποβάλλοντασ το Ζντυπο Προςφοράσ προσ μίςκωςθ κατοικίασ, 
ςυνοδευόμενο από τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτθν οικεία Αναλυτικι Πρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

Οι κατοικίεσ (μονοκατοικίεσ ι διαμερίςματα) πρζπει να βρίςκονται ςτα όρια του Διμου Ιωαννιτών, κατά 
προτίμθςθ μζςα ςε οικιςτικό ιςτό και να είναι εξυπθρετοφμενεσ από τα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ και, επιπλζον, 
πρζπει να πλθροφν τισ ελάχιςτεσ κτιριολογικζσ και λοιπζσ προδιαγραφζσ, προχποκζςεισ και απαιτιςεισ που 
περιγράφονται ςτθν Αναλυτικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

Στο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, αναηθτοφνται προσ ενοικίαςθ, κατοικίεσ (μονοκατοικίεσ 
ι διαμερίςματα) για τθ ςτζγαςθ ζξι (6) μονοπρόςωπων νοικοκυριών, οκτώ (8) νοικοκυριών δφο ατόμων και ζξι (6) 
νοικοκυριών άνω των τριών ατόμων, με μζγιςτθ αποδεκτι προςφερόμενθ τιμι του μθνιαίου μιςκώματοσ κατοικίασ 
τα 250,00 € για τισ κατοικίεσ ςτζγαςθσ των μονοπρόςωπων νοικοκυριών, 300,00 € για τισ κατοικίεσ ςτζγαςθσ των 
νοικοκυριών δφο ατόμων και 350,00 € για τισ κατοικίεσ ςτζγαςθσ των νοικοκυριών άνω των τριών ατόμων, 
αντίςτοιχα. 

Η επιλογι των κατοικιών κα γίνει με ενιαίο κριτιριο τθν ςυμφερότερθ προςφορά (με ςυνδυαςτικι αξιολόγθςθ 
τόςο τθσ οικονομικισ αξίασ του προςφερόμενου μιςκώματοσ όςο και των επιμζρουσ κτιριολογικών και λοιπών 
ςτοιχείων τθσ κατοικίασ, αναφορικά με τισ ελάχιςτεσ κτιριολογικζσ και λοιπζσ προδιαγραφζσ, προχποκζςεισ και 
απαιτιςεισ). 

Είναι δυνατι θ υποβολι προςφοράσ/ών τόςο από φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ιδιοκτιτεσ ακινιτων (κατοικιών), 
αυτοδίκαια, όςο και από εταιρείεσ διαχείριςθσ ακινιτων (μεςιτικά γραφεία), νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνεσ προσ τοφτο 
από τον/ουσ (ςυν)ιδιοκτιτθ/εσ ακινιτων (κατοικιών). 

Η Αναλυτικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ και το Ζντυπο Προςφοράσ προσ μίςκωςθ κατοικίασ, κα 
βρίςκονται αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του Διαχειριςτι Φορζα - Ε.Ψ.Ε.Π. (www.epsep.gr), από ςιμερα, ζωσ 
τουλάχιςτον και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορών, ιτοι ζωσ και τθν 27/06/2022, θμζρα 
Δευτζρα.  

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να υποβάλλουν, να κατακζτουν ι να αποςτζλλουν τισ προςφορζσ τουσ, με τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςτον Διαχειριςτι Φορζα του Σχεδίου - Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανοφ 2, Α’ πτζρυγα, 1οσ όροφοσ, 
Ιωάννινα), μζχρι τθν 27/06/2022, θμζρα Δευτζρα και ώρα 15:00 μ.μ. (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορών), είτε αυτοπροςώπωσ, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (ώρεσ 10:00 - 15:00), είτε ταχυδρομικά, ςε κλειςτό φάκελο 
με τθν ζνδειξθ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΚΩΔ. ΣΕ-22) «Στζγαςθ και εργαςιακι επανζνταξθ αςτζγων που 
διαβιοφν ςτο Διμο Ιωαννιτών», ςτθν διεφκυνςθ: Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανοφ 2, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, είτε με χριςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: epsep_ioa@yahoo.gr. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται από τον Διαχειριςτι Φορζα του Προγράμματοσ (Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανοφ 2, 
1οσ όροφοσ, τθλ. 2651039820), κακθμερινά (εργάςιμεσ θμζρεσ), ώρεσ 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.. 
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    Ιωάννινα, 9-6-2022 

http://www.epsep.gr/

