
 
 

 
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) 

ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό (Αριθµός ∆ιακ. 

1/2011) µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή 

αναδόχου για την εκπόνηση του έργου µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑ∆ΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί στα 

πλαίσια του Προγράµµατος µε θέµα: «∆ιαρθρωτική Προσαρµογή των Επιχειρήσεων 

εντός της Οικονοµικής Κρίσης», µε Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Α.Ε., Θεµατικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της 

Προσαρµοστικότητας του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007 – 2013 

(ΕΣΠΑ 2007 – 2013).  

Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει δύο στάδια:  

Α. Πρόσκληση Α: Εκπόνηση του Κλαδικού Σχεδίου ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής, όπου 

προδιαγράφονται οι δράσεις που θα υλοποιηθούν (κατάρτιση – συµβουλευτική) και 

καθορισµός των Επιχειρήσεων – µελών του Κλαδικού Συλλογικού Φορέα που θα 

συµµετάσχουν στην υλοποίηση, µε φορέα υποβολής και διαχείρισης τον Κλαδικό 

Συλλογικό Φορέα.  

Β. Πρόσκληση Β: Υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο Κλαδικό Σχέδιο 

∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής για την κάθε Επιχείρηση που έχει συµπεριληφθεί σε αυτό, 

µε φορέα υποβολής και υλοποίησης την Επιχείρηση σε συνεργασία µε τον Κλαδικό 

Συλλογικό Φορέα.  

Σηµειώνεται ότι σε ό,τι αφορά στην υποβολή, τόσο η αίτηση για την Πρόσκληση Α 

(Κλαδικό Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής) όσο και η αίτηση για την Πρόσκληση Β 

(συµµετοχή Επιχείρησης στο Σχέδιο) πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα. Η έγκριση του 

Κλαδικού Σχεδίου θα καθορίσει εν τέλει και την τελική υλοποίηση σε επίπεδο 

επιχειρήσεων.  

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι συνάρτηση του αριθµού των επιχειρήσεων και των 
καταρτιζοµένων που θα συµµετάσχουν στο Κλαδικό Σχέδιο.  
 

 

Προσφορές υποβάλλονται καθηµερινά στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Α (Ιουλιανού 42-46  
Αθήνα, 10434), ώρες από 11:00 πµ έως 14.00µµ 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 21/3/2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µµ 
ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής, στα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. (Ιουλιανού 42-46  Αθήνα, 
10434).  



 
 

                                             

 

Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε: α) τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) 
συνεταιρισµούς δ) κοινοπραξίες  που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην διακήρυξη. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών που 
δεν έχουν παραλάβει επίσηµα το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης από τα γραφεία της 
Ε.Φ.Ε.Ε.Α..  

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την καταληκτική 
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 
στην Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  έγκαιρα. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 
Επιτρέπονται προσφορές µόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του 
έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισµού την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών στα γραφεία  της Ε.Φ.Ε.Ε.Α., παρουσία των προσφερόντων ή των 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν 
τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για δύο (2) µήνες από την επόµενη µέρα της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος ανάδοχος 
ικανοποιεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αναφέρονται στην αναλυτική  
προκήρυξη. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) 
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας 
προκήρυξης  µέχρι και την 11η Μαρτίου 2011. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα 
πρέπει να απευθύνονται στην Ε.Φ.Ε.Ε.Α., υπ’ όψιν κου Κολιού Ζώη, Αντιπροέδρου της 
Ε.Φ.Ε.Ε.Α.   

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α.  δικαιούται να προβεί σε µαταίωση ή αναβολή του διαγωνισµού σε 
οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δηµιουργείται υποχρέωση αποζηµίωσης των 
συµµετεχόντων σε αυτόν. Μεταξύ της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και του Αναδόχου θα υπογραφεί 
Προσύµφωνο.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισµού 
από τα γραφεία της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. µέχρι την 11η Μαρτίου 2011.  

Η παρούσα δηµοσιεύθηκε στο ∆ιαδικτυακό Τόπο της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. την 4/3/2011 

 

Αρµόδιος εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κος Κολιός Ζώης 

 

 


