
 
 

 

ΕΝΩΗ ΦΟΡΟΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ 

Ε.Φ.Ε.Ε.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Ζ ΔΝΩΗ ΥΟΡΟΣΔΦΝΙΚΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ (Δ.Υ.Δ.Δ.Α.) 

εμεογώμςαπ χπ Αμαθέςξσρα Αουή, ποξκηούρρει Οοόυειοξ Διαγχμιρμό (Αοιθμόπ Διακ. 

1/2011) με κοιςήοιξ καςακύοχρηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα ποξρτξοά, για ςημ επιλξγή 

αμαδόυξσ για ςημ εκπόμηρη ςξσ έογξσ με ςίςλξ «ΡΣΜΑΝΖ ΙΚΑΔΘΙΩΜ ΡΥΔΔΘΩΜ 

ΔΘΑΠΗΠΩΘΙΖΡ ΟΠΞΡΑΠΛΞΓΖΡ ΛΘΙΠΩΜ ΙΑΘ ΟΞΚΣ ΛΘΙΠΩΜ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΔΩΜ, ΟΞΣ 

ΑΟΑΡΥΞΚΞΣΜ 1-49 ΑΞΛΑ, ΔΜΞΡ ΖΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΙΠΘΡΖΡ» πξσ θα σλξπξιηθεί ρςα 

πλαίρια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ με θέμα: «Διαοθοχςική Οοξραομξγή ςχμ Δπιυειοήρεχμ 

εμςόπ ςηπ Ξικξμξμικήπ Ιοίρηπ», με Αμαθέςξσρα Αουή ςημ ΔΟΑΓΓΔΚΛΑΘΙΖ ΙΑΑΠΘΡΖ 

Α.Δ., Ηεμαςικό Άνξμα 2, Άνξμεπ Οοξςεοαιόςηςαπ 4, 5 και 6: «Δμίρυσρη ςηπ 

Οοξραομξρςικόςηςαπ ςξσ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ και ςχμ Δπιυειοήρεχμ» ςξσ 

Δπιυειοηριακξύ Οοξγοάμμαςξπ «Αμάπςσνη ςξσ Αμθοώπιμξσ Δσμαμικξύ» 2007 – 2013 

(ΔΡΟΑ 2007 – 2013).  

ξ Οοόγοαμμα πεοιλαμβάμει δύξ ρςάδια:  

Α. Πρόσκληση Α: Δκπόμηρη ςξσ Ιλαδικξύ Ρυεδίξσ Διαοθοχςικήπ Οοξραομξγήπ, όπξσ 

ποξδιαγοάτξμςαι ξι δοάρειπ πξσ θα σλξπξιηθξύμ (καςάοςιρη – ρσμβξσλεσςική) και 

καθξοιρμόπ ςχμ Δπιυειοήρεχμ – μελώμ ςξσ Ιλαδικξύ Ρσλλξγικξύ Τξοέα πξσ θα 

ρσμμεςάρυξσμ ρςημ σλξπξίηρη, με τξοέα σπξβξλήπ και διαυείοιρηπ ςξμ Ιλαδικό 

Ρσλλξγικό Τξοέα.  

Β. Πρόσκληση Β: Σλξπξίηρη ςχμ δοάρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ Ιλαδικό Ρυέδιξ 

Διαοθοχςικήπ Οοξραομξγήπ για ςημ κάθε Δπιυείοηρη πξσ έυει ρσμπεοιλητθεί ρε ασςό, 

με τξοέα σπξβξλήπ και σλξπξίηρηπ ςημ Δπιυείοηρη ρε ρσμεογαρία με ςξμ Ιλαδικό 

Ρσλλξγικό Τξοέα.  

Ρημειώμεςαι όςι ρε ό,ςι ατξοά ρςημ σπξβξλή, ςόρξ η αίςηρη για ςημ Οοόρκληρη Α 

(Ιλαδικό Ρυέδιξ Διαοθοχςικήπ Οοξραομξγήπ) όρξ και η αίςηρη για ςημ Οοόρκληρη Β 

(ρσμμεςξυή Δπιυείοηρηπ ρςξ Ρυέδιξ) ποαγμαςξπξιξύμςαι ςασςόυοξμα. Ζ έγκοιρη ςξσ 

Ιλαδικξύ Ρυεδίξσ θα καθξοίρει εμ ςέλει και ςημ ςελική σλξπξίηρη ρε επίπεδξ 

επιυειοήρεχμ.  

Ξ ποξϋπξλξγιρμόπ ςξσ έογξσ είμαι ρσμάοςηρη ςξσ αοιθμξύ ςχμ επιυειοήρεχμ και ςχμ 
καςαοςιζξμέμχμ πξσ θα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ Ιλαδικό Ρυέδιξ.  
 

 

Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι καθημεοιμά ρςα γοατεία ςηπ Δ.Τ.Δ.Δ.Α (Θξσλιαμξύ 42-46  
Αθήμα, 10434), ώοεπ από 11:00 πμ έχπ 14.00μμ 

Ξ Διαγχμιρμόπ θα διεμεογηθεί ρςιπ 21/3/2011 ημέοα Δεσςέοα και ώοα 13:00 μμ 
εμώπιξμ αομόδιαπ Δπιςοξπήπ, ρςα γοατεία ςηπ Δ.Υ.Δ.Δ.Α. (Θξσλιαμξύ 42-46  Αθήμα, 
10434).  



 
 

                                             

 

ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμό παοέυεςαι ρε: α) ςα τσρικά ή μξμικά 
ποόρχπα, β) εμώρειπ ποξμηθεσςώμ πξσ σπξβάλξσμ κξιμή ποξρτξοά, γ) 
ρσμεςαιοιρμξύπ δ) κξιμξποανίεπ  πξσ πληοξύμ ςξσπ όοξσπ και ςιπ ποξϋπξθέρειπ πξσ 
καθξοίζξμςαι ρςημ διακήοσνη. 

Ρςξ διαγχμιρμό δεμ γίμξμςαι δεκςά τσρικά ή μξμικά ποόρχπα ή ρσμποάνειπ ασςώμ πξσ 
δεμ έυξσμ παοαλάβει επίρημα ςξ αμαλσςικό ςεύυξπ ποξκήοσνηπ από ςα γοατεία ςηπ 
Δ.Υ.Δ.Δ.Α..  

Δε θα λητθξύμ σπόφη ποξρτξοέπ πξσ είςε σπξβλήθηκαμ μεςά από ςημ καςαληκςική 
καθξοιρμέμη ημεοξμημία και ώοα είςε ςαυσδοξμήθηκαμ έγκαιοα, αλλά δεμ έτθαραμ 
ρςημ Δ.Υ.Δ.Δ.Α.  έγκαιοα. Ξι ποξρτξοέπ θα σπξβληθξύμ ρςημ Δλλημική γλώρρα. 
Δπιςοέπξμςαι ποξρτξοέπ μόμξ για ςξ ρύμξλξ ςξσ έογξσ. Οοξρτξοέπ για μέοξπ ςξσ 
έογξσ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ δε γίμξμςαι δεκςέπ 
και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοώμ γίμεςαι δημόρια από ςημ Δπιςοξπή διεμέογειαπ και 
ανιξλόγηρηπ ςξσ διαγχμιρμξύ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και ώοα καςάθερηπ ςχμ 
ποξρτξοώμ ρςα γοατεία  ςηπ Δ.Υ.Δ.Δ.Α., παοξσρία ςχμ ποξρτεοόμςχμ ή ςχμ 
μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρώπχμ ςξσπ. Ξι ποξρτξοέπ ιρυύξσμ και δερμεύξσμ 
ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμό για δύο (2) μήμες από ςημ επόμεμη μέοα ςηπ 
καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςξσπ. Οοξρτξοά πξσ ξοίζει μικοόςεοξ υοόμξ 
ιρυύξπ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ ποξκειμέμξσ μα διαπιρςχθεί αμ ξ σπξφήτιξπ αμάδξυξπ 
ικαμξπξιεί ςιπ ελάυιρςεπ ποξϋπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ αματέοξμςαι ρςημ αμαλσςική  
ποξκήοσνη. 

Ξι σπξφήτιξι μπξοξύμ μα ζηςήρξσμ γοαπςώπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) 
ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ παοξύραπ 
ποξκήοσνηπ  μέυοι και ςημ 11η Λαοςίξσ 2011. Ξι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ θα 
ποέπει μα απεσθύμξμςαι ρςημ Δ.Υ.Δ.Δ.Α., σπ’ όφιμ κξσ Ιξλιξύ Εώη, Αμςιποξέδοξσ ςηπ 
Δ.Τ.Δ.Δ.Α.   

Ζ Δ.Υ.Δ.Δ.Α.  δικαιξύςαι μα ποξβεί ρε μαςαίχρη ή αμαβξλή ςξσ διαγχμιρμξύ ρε 
ξπξιαδήπξςε τάρη ςξσ, υχοίπ μα δημιξσογείςαι σπξυοέχρη απξζημίχρηπ ςχμ 
ρσμμεςευόμςχμ ρε ασςόμ. Λεςανύ ςηπ Δ.Υ.Δ.Δ.Α. και ςξσ Αμαδόυξσ θα σπξγοατεί 
Οοξρύμτχμξ.  

 

Ξι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα λαμβάμξσμ ςημ αμαλσςική ποξκήοσνη ςξσ διαγχμιρμξύ 
από ςα γοατεία ςηπ Δ.Υ.Δ.Δ.Α. μέυοι ςημ 11η Λαοςίξσ 2011.  

Ζ παοξύρα δημξριεύθηκε ρςξ Διαδικςσακό όπξ ςηπ Δ.Υ.Δ.Δ.Α. τημ 4/3/2011 

 

Αομόδιξπ εκ μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ είμαι ξ κξπ Ιξλιόπ Εώηπ 

 
Για ςξ Δ.Ρ 

 
       Ξ Οοόεδοξπ                                         Ξ Γεμ. Γοαμμαςέαπ 

 
    Μικ. Ασλχμίςηπ                           Δημ. ραμόπξσλξπ 

 

 


