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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6
(Π.Ε.6) «Έρευνα κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα
άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» του Υποέργου 4 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ»ΚΩΔ.ΟΠΣ(MIS)5045292 (ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 09: Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
9iii:Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
9iii2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
κακοποιημένες γυναίκες)

CPV: 79320000-3 Υπηρεσίες Δημοσκοπήσεων
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 12.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αναθέτουσα Αρχή),
ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης
«ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,
ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045292 που
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
σύμφωνα με την με Α.Π.:2523/11.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
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Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 48/10.02.2020
Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,
ΚΑΛΕΙ
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη
σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο τη διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής
έρευνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τις διακρίσεις που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ομάδα στόχος της Πράξης είναι τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες
παθήσεις και οι οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η Πράξη στοχεύει να συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που οδηγούν τα άτομα
με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στον
κοινωνικό αποκλεισμό.
Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει στην καταπολέμηση της διάκρισης και στην
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους (ομάδα στόχος) που διαβούν στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, μεταξύ άλλων, μέσω: της ενδυνάμωσης της ομάδας στόχου, της
ενίσχυσης της ικανότητας των στελεχών της περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης να ενσωματώνουν τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
(ν.4074/2012) στις τοπικές και περιφερειακές αναπτυξιακές και κοινωνικές
πολιτικές -όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες- και να παρακολουθούν την εφαρμογή
της, κατ' απαίτηση των άρθρων 61 (παρ.1) και 71 (παρ.3) του ν.4488/2017, της
βελτίωσης της παρεχόμενης εξυπηρέτησης των Κέντρων Κοινότητας της
Περιφέρειας στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, της ενημέρωσης ευαισθητοποίησης στοχευμένων ομάδων (όπως ΜΜΕ, εργοδοτικοί φορείς) που
δύνανται να συμβάλλουν σημαντικά στην άρση της προκατάληψης και των
εμποδίων σε βάρος της ομάδας στόχου, της άρσης των στερεοτυπικών
αντιλήψεων των εργοδοτικών φορέων σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Π.Ε.6
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου με νομικό ή φυσικό πρόσωπο
για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Π.Ε.6) «Έρευνα κοινής γνώμης για
τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
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ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ».
Αντικείμενο του έργου είναι η διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν
τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας είναι:
1) η καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων των κατοίκων της
Περιφέρειας για τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τις
διακρίσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν,
2) η καταγραφή των αντιλήψεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τις
διακρίσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.
Ειδικότερα, η έρευνα καλείται να διερευνήσει:
 τις αντιλήψεις και τις στάσεις των κατοίκων της Περιφέρειας απέναντι
στην «αναπηρία» και τις διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας,
 τις αντιλήψεις και τις στάσεις σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή των
ατόμων με αναπηρία και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν σε βασικούς
τομείς της ζωής, (εργασία, εκπαίδευση, πολιτική συμμετοχή, πολιτισμός,
αθλητισμός κ.α.),
 τα εμπόδια πρόσβασης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην
Περιφέρεια, με έμφαση στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής
προστασίας (εμπόδια πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες/κέντρα
κοινότητας),
- αντιλήψεις σχετικά με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για την
καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με
αναπηρία.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Γενική προσέγγιση
Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας είναι μεικτή και περιλαμβάνει τη
διεξαγωγή: α) ποσοτικής έρευνας και β) ποιοτικής έρευνας.
α) Ποσοτική έρευνα
Τεχνική έρευνας: Η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων θα βασιστεί στην τεχνική
των τηλεφωνικών συνεντεύξεων με χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου. Το
ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει κυρίως κλειστές ερωτήσεις (και μέχρι 2
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ανοιχτές ερωτήσεις), οι οποίες συνολικά θα ανέρχονται σε είκοσι (20)
ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο θα καταρτιστεί από τον ανάδοχο και θα
οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Ε.Σ.Α.μεΑ.
Δείγμα και μέθοδος δειγματοληψίας: Η ποσοτική έρευνα θα διενεργηθεί
σε δείγμα οκτακοσίων (800) κατοίκων της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας. Ο
δειγματοληπτικός σχεδιασμός θα βασιστεί στην τεχνική της στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας (στρωματοποίηση με βάση τις περιφερειακές ενότητες και τον
βαθμό αστικότητας), και θα προβλέπει ποσόστωση (quota sampling) της τάξεως
του 20% για τη συμμετοχή στο δείγμα των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια
πάθηση.
β) Ποιοτική έρευνα
Τεχνική έρευνας: Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 3 ομάδων
εστίασης (focus Groups).
Δείγμα της έρευνας:
 1ο ομάδα εστίασης: 8-10 άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιές παθήσεις που
διαμένουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 2ο ομάδα εστίασης: 8-10 στελέχη της διοίκησης/αυτοδιοίκησης και των
κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.
 3ο ομάδα εστίασης: 8-10 εργοδότες ή υπεύθυνοι προσωπικού
επιχειρήσεων της Περιφέρειας, και στελέχη εργοδοτικών φορέων της
περιφέρειας.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
1 Έρευνα που θα συνίσταται στα εξής:
α) Έκθεση αναφοράς της έρευνας:
Η αναλυτική έκθεση αναφοράς της έρευνας θα περιλαμβάνει:
 Αναλυτικούς πίνακες αποτελεσμάτων της ποσοτικής έρευνας.
 Παρουσίαση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας σε μορφή γραφημάτων.
 Επιλεγμένα αποσπάσματα από τις ομάδες εστίασης.
 Παρουσίαση συμπερασμάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
β) Παρουσίαση της έρευνας σε αρχείο PowerPoint (.ppt), η οποία θα
περιλαμβάνει:
 Παρουσίαση βασικών ευρημάτων ποσοτικής έρευνας σε μορφή
γραφημάτων.
 Επιλεγμένα αποσπάσματα από τα focus groups.
 Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
β) Τα μικροδεδομένα της ποσοτικής έρευνας σε ανωνυμοποιημένη μορφή (1
αρχείο SPSS).
γ) Τα αρχεία των απομαγνητοφωνήσεων των ομάδων εστίασης (3 αρχεία Word).
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4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Σύνταξη ερωτηματολογίου (ποσοτική έρευνα) και οδηγών συζήτησης
(ποιοτική έρευνα) από τον ανάδοχο, και οριστικοποίηση αυτών σε
συνεννόηση με την Ε.Σ.Α.μεΑ.
2. Διεξαγωγή έρευνας πεδίου: Διενέργεια τηλεφωνικής έρευνας και
διεξαγωγή 3 ομάδων εστίασης.
3. Επεξεργασία-ανάλυση δεδομένων.
4. Συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων και σύνταξη παρουσίασης σε
PowerPoint.
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΙΔΟΣ
1
Έρευνα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

Η Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής παραλαβής του έργου, θα παραλάβει
(τελική παραλαβή) το έργο του αναδόχου και θα εισηγηθεί στην Εκτελεστική
Γραμματεία για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 12.500,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης. Η Σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση
παράτασης του έργου χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Η Σύμβαση λήγει με την προσήκουσα παραλαβή του Παραδοτέου όπως
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο
κοινοπραξία / ένωση.
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Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και
εμπειρία για την υλοποίηση της Έρευνας.
Ειδικότερα:
Ο υποψήφιος ανάδοχος, νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει:
•

Την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να
αναλάβει το έργο
Η οποία αποδεικνύεται από το γενικό προφίλ του προσφέρων, που θα είναι
σε συνάφεια με το προκηρυσσόμενο έργο.

•

Τις τεχνικές ικανότητες, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την
τεκμηριωμένη εμπειρία σε έρευνες πεδίου για την αναπηρία ή άλλες
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες



Οι οποίες θα αποδεικνύονται από την υλοποίηση ενός (1) έργου στο ίδιο ή σε
συναφές θεματικό αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο (δηλ. Υλοποίηση
έρευνας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία ή και χρόνιες παθήσεις ή άλλες
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει
έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

•

Τις τεχνικές ικανότητες, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την
τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών
κοινωνικών ερευνών πεδίου.



Η εν λόγω εμπειρία θα αποδεικνύεται από την υλοποίηση δύο κοινωνικών
ερευνών πεδίου. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο
ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το σύνολο της πληρωμής θα καταβληθεί στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση και
παραλαβή του Παραδοτέου.
Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα
πληρωμής,
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο
όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων
Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των
παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του
Ν.4172/2013.
9.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση και επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική
Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής που θα ορίσει
η Ε.Σ.Α.μεΑ. Κριτήριο επιλογής θα είναι η βέλτιστη τιμή.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το
σύνολο του έργου. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν σε ενιαίο φάκελο 2
υποφακέλους ως κάτωθι:
Ο υποφάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Έγγραφα και αποδεικτικά, κατά την κρίση του υποψηφίου, από τα οποία θα
προκύπτουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 7. Ειδικά για την
υλοποίηση των έργων θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος τα
κατάλληλα αποδεικτικά υλοποίησης/ολοκλήρωσης (βεβαιώσεις, κλπ.).
Ο υποφάκελος οικονομική προσφοράς, πρέπει να περιλαμβάνει:
Τον ακόλουθο πίνακα συμπληρωμένο με την προσφορά:
1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
2
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ
3
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Εάν οι τιμές ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής
αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις
αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλεισθεί.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει
μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει και τα
οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και
εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής
τρόπους:
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α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη
διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:
ΠΡΟΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη,
2ος Όροφος,
Υπ’ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 (Π.Ε.6) «Έρευνα κοινής γνώμης για τις διακρίσεις που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»»
[Αρ. Πρόσκλησης: 208/17.02.2020
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27η Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 15:00μ.μ.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Ε.Σ.Α.με.Α. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη
εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που
τη συνοδεύουν.
11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στην κ. Ν. Αποστολάκη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως
Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.
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Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esamea.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS VARDAKASTANIS
Ημερομηνία: 2020.02.17 12:57:44 EET
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