21PROC008793284 2021-06-22

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ταχ. Δ/νση:
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 236
Ταχ. Κώδικας:
Τ.Κ.16341, Ηλιούπολη, Αθήνα
Τηλ.:
210 9949837
Fax:
210 5238967
E-mail:
esaea@otenet.gr

Αθήνα, 22/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 803

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
(Π.Ε.2) Έρευνα κοινής γνώμης «Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των
ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της, στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου» του Υποέργου 1 στο πλαίσιο της Πράξης
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5071337 (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 2Α5.2: «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 € 11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αναθέτουσα Αρχή),
ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5071337 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Πελοπόννησος
2014-2020»
σύμφωνα
με
την
με
Α.Π.:91366/05.04.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης του Περιφερειάρχη
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Πελοποννήσου. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 68/26.05.2021
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 Πελοποννήσου αναφορικά με της 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 της που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η
Πράξη στοχεύει να συμβάλλει στην άρση των εμποδίων που οδηγούν τα άτομα με
αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και της οικογένειές της στον κοινωνικό
αποκλεισμό.
Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων σε
βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της και η
προώθηση, προστασία και απόλαυση όλων των ανθρωπίνων και συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της, της αυτά καθιερώνονται από τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία
κυρώθηκε από την ελληνική Πολιτεία με τον ν. 4074/2012. Επιπροσθέτως, η
Πράξη αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων και του αποκλεισμού που βιώνουν τα
άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές της, μέσω της
προώθησης και εφαρμογής της ολοκληρωμένου σχεδίου της-επίπεδης και
πολυδιάστατης δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων της, την αποδοχή
της ποικιλομορφίας της, την κοινωνική της ένταξη/συμπερίληψη αλλά και στην
παροχή ίσων ευκαιριών, και απευθύνεται τόσο στα ίδια τα άτομα με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και της οικογένειές της, όσο και στην περιφερειακή και τοπική
αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία των πολιτών και στην ευρύτερη κοινωνία της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τέλος, η Πράξη εστιάζει στην κάλυψη των τριών
παρακάτω επιπέδων: α) δικαιώματα – η αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης
ποικιλομορφίας, β) εμπόδια και άρση αυτών – περιφερειακή και τοπική
αυτοδιοίκηση-χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, και γ) εργασία-κοινωνική
ένταξη/συμπερίληψη – ίσες ευκαιρίες.
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Π.Ε.2
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου με νομικό ή φυσικό πρόσωπο
για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2 (Π.Ε.2) Έρευνα κοινής γνώμης
«Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών της, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’».
Αντικείμενο του έργου είναι η διεξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου αναφορικά με της 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 Πελοποννήσου για της πολίτες με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις,
2) η καταγραφή των διακρίσεων και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ίδια
τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές της σε βασικούς
τομείς της ζωής, (εργασία, εκπαίδευση, πολιτική συμμετοχή, πολιτισμός,
αθλητισμός κ.α.), στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ειδικότερα, η έρευνα καλείται να διερευνήσει:
− της αντιλήψεις και της στάσεις των κατοίκων της Περιφέρειας απέναντι
στην «αναπηρία»,
− της αντιλήψεις και της στάσεις σχετικά με την ισότιμη συμμετοχή των
ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της και της
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/χρόνιες παθήσεις στην Περιφέρεια, με έμφαση της τομείς της
απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης/κατάρτισης,
του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.α.,
− αντιλήψεις σχετικά με της εφαρμοζόμενες πολιτικές για την
καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με
αναπηρία.
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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
ανοιχτές ερωτήσεις), οι οποίες συνολικά θα ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε είκοσι
(20).
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 επτακοσίων (700) κατοίκων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο
δειγματοληπτικός σχεδιασμός θα βασιστεί στην τεχνική της στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας (στρωματοποίηση με βάση της περιφερειακές ενότητες και το
βαθμό αστικότητας).
Β) Ποιοτική έρευνα
Τεχνική έρευνας: Η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 4 ομάδων
εστίασης (Focus Groups).
Δείγμα της έρευνας:
− 1η ομάδα εστίασης: 8-10 άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις που
διαμένουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
− 2η ομάδα εστίασης: 8-10 γονείς/κηδεμόνες/δικαστικοί συμπαραστάτες ή
άλλα μέλη των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες
παθήσεις.
− 3η ομάδα εστίασης: 8-10 στελέχη της διοίκησης/αυτοδιοίκησης και των
κοινωνικών υπηρεσιών ή/και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης της ομάδας
στόχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
− 4η ομάδα εστίασης: 8-10 εργοδότες ή υπεύθυνοι προσωπικού
επιχειρήσεων της Περιφέρειας, και στελέχη εργοδοτικών φορέων της
περιφέρειας.
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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.
− Θεματική
ανάλυση
περιεχομένου
των
ομάδων
εστίασης
(συμπεριλαμβανομένων αποσπασμάτων των συμμετεχόντων).
− 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.
Γ) Τα μικροδεδομένα της ποσοτικής έρευνας σε ανωνυμοποιημένη μορφή (1
αρχείο SPSS).
Δ) Τα αρχεία των απομαγνητοφωνήσεων (ανωνυμοποιημένα) των ομάδων
εστίασης (4 αρχεία Word).
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 4 ομάδων εστίασης.
3. Επεξεργασία-ανάλυση δεδομένων.
4. Συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων και σύνταξη παρουσίασης σε
PowerPoint.
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΙΔΟΣ
1
Έρευνα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης
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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 € 11.160,00€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τρεις (3) 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 της
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.2.

Στην 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.
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 και φυσικά 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.
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•

Της τεχνικές ικανότητες, της εξειδικευμένες γνώσεις και την
τεκμηριωμένη εμπειρία σε έρευνες πεδίου για την αναπηρία ή της
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Οι οποίες θα αποδεικνύονται από την υλοποίηση της (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 της
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει
έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς ή σε εξέλιξη.

•

Της τεχνικές ικανότητες, της 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

7.3.
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για
ένωση οικονομικών φορέων) της ή περισσότεροι από της ακόλουθους λόγους:
7.3.7. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από της ακόλουθους λόγους:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, της αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ. 42),
2) δωροδοκία, της ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και της ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, της ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, της ορίζονται στο
άρθρο 4 της,
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5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, της αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
6) παιδική εργασία και της μορφές εμπορίας ανθρώπων, της ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται της όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) της περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), της διαχειριστές, ββ) της περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) της
περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε της της υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά της νόμιμους εκπροσώπους της.
Εάν της ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
7.2.2. Της ακόλουθες περιπτώσεις: α)Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει της υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και β)αν η αναθέτουσα α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει
της υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει της υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα της υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β ́ 266), της εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,
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ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα ́ και ββ ́ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν της εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι
υποχρεώσεις των περ. α ́ και β ́ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Οι περ. α ́ και β ́ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο
οικονομικός φορέας εκπληρώσει της ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας της
φόρους ή της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή της στο μέτρο που τηρεί της όρους του δεσμευτικού
διακανονισμού.
7.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από της ακόλουθες καταστάσεις:
1) εάν έχει αθετήσει της υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
2) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει της επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη της ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας,
3) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με της οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
4) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
5) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
6) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή της παρόμοιες κυρώσεις,
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7) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει της
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
8) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς της αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
9) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Εάν της ως άνω περιπτώσεις (1) έως (9) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
7.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από της ως άνω
περιπτώσεις.
7.2.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
7.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από της καταστάσεις που
αναφέρονται της παραγράφους 7.2.1, 7.2.2 και 7.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από της οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και της ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης της. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
7.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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:
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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.
Τα προβλεπόμενα από της 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, κ.λπ.).
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 7.2 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 7.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, της του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του1. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
β) για της παραγράφους 7.2.2, 7.2.3 και 7.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του2.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.
7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
2
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.
7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
1
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Ειδικά για της περιπτώσεις της παραγράφου 7.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Για της οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη
θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για της
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της
καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”, της αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. Αν το
κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν της της περιπτώσεις που
αναφέρονται της παραγράφους 7.2.1 και 7.2.2. και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
7.2.4., τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη – μέλη ή της χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους –
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν της της περιπτώσεις που
αναφέρονται της παραγράφους 7.2.1 και 7.2.2. περ. α΄και β΄περ. και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 7.2.3Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016.
Γ) Για της περιπτώσεις του άρθρου 7.2.2.γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του3 από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
3
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δ) Για της λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 7.2.3. υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
Ε) για την παράγραφο 7.2.5 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη,
εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της,
• Για της υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής της.
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 της προσφέροντος είναι κατά τη γνώμη της Επιτροπής αναιτιολόγητες, η
Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να της αιτιολογήσει και εάν της 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 της 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 της με της εξής τρόπους:
α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου της 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, της
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, που αναφέρεται στο
άρθρο 10 της παρούσας.
Της κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:
ΤΗΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη,
2ος Όροφος,
Υπ’ όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
(Π.Ε.2) Έρευνα κοινής γνώμης «Στάσεις και αντιλήψεις έναντι των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών της, στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου»
[Αρ. Πρόσκλησης: 803/22-6-2021]
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ‘ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ’»
10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 2 Ιουλίου 2021 ημέρα
Παρασκευή 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. Ε. Καλλιμάνη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες
10:00 έως 15:00.
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
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