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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – ΠΕΨΑΕΕ 

Αθήνα,  2222//0099//22001100 

 

 
Ταχ. Δ/νση : Αλκαμένους 8 & Χαρίσης, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας : 10439 
Πληροφορίες : Ελευθερία Νίκου 
Τηλ. : 210 – 82.57.112 - 15 
Fax :  210 – 82.57.113 
Ε-mail : koinep@pepsaee.gr  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Το  Σωματείο  Πανελλαδική  Ένωση  για  την  Ψυχοκοινωνική  Αποκατάσταση  και  Επαγγελματική  Επανένταξη  – 
ΠΕΨΑΕΕ, που εδρεύει στην Αθήνα πρόκειται να αναθέσει την υλοποίηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο 
«Οργάνωση,  δικτύωση,  δραστηριότητες  της  Ομοσπονδίας»  στο  πλαίσιο  του  έργου:  «Προπαρασκευαστικές 
ενέργειες  και  δράσεις  δημοσιότητας  για  τη  σύσταση  του  δευτεροβάθμιου  οργάνου  των  Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Κοι.Σ.Π.Ε)»,  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (ΥΥΚΑ)  και  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007‐2013.  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:  

- 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.   

Συνολικός προϋπολογισμός: 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

Τρόπος υλοποίησης: Η ανάθεση της μελέτης στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με βάση τους κανονισμούς της 
Διαχειριστικής Επάρκειας του φορέα. 

Παραδοτέο:  Τεκμηριωμένη  μελέτη  με  παραπομπές  με  τίτλο:  «Οργάνωση,  δικτύωση,  δραστηριότητες  της 
Ομοσπονδίας»  σε 30 αντίτυπα 

Αναλυτική περιγραφή μελέτης: Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας της 
Ομοσπονδίας  ως  θεσμική  μορφή  εκπροσώπησης  σε  2βάθμιο  επίπεδο  με  εξειδίκευση  την  περίπτωση  της 
λειτουργίας της Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε. 

Η μελέτη θα πρέπει να παρουσιάζει το γενικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας καθώς και 
τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να λειτουργεί έτσι ώστε να: 

 Επιτυγχάνει τους στόχους για τους οποίους θα έχει συσταθεί. 

 Είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μελών 
της. Δημιουργήσει ένα δίκτυο με κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να προωθεί και να 
ενημερώνει άμεσα για τα ζητήματά της. 

 Μπορεί  να  συμμετέχει  σε  διαγωνισμούς  (Εθνικούς  και  Ευρωπαϊκούς)  που  αφορούν  ζητήματα  που 
συνδέονται με τους Κοι.Σ.Π.Ε. και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα γενικότερα ή και σε διαγωνισμούς 
για την παροχή υπηρεσιών ή την αγορά προϊόντων. 
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 Συμμετέχει  σε  άλλα  δίκτυα  και  να  μπορεί  να  επικοινωνεί  τις  θέσεις  της  αλλά  και  να  λαμβάνει 
πληροφόρηση για συναφή θέματα. κ.λ.π. 

Η  μελέτη  θα  πρέπει  να  παρουσιάζει  αναλυτικά  τους  άξονες  στους  οποίους  μπορεί  να  κινηθεί  η  Ομοσπονδία 
προκειμένου  αυτή  να  μπορεί  να  λειτουργεί  ως  ένα  τεχνοκρατικό  και  συλλογικό  όργανο  που  θα  προωθεί  με 
συντονισμένο  τρόπο  τα  ζητήματα  λειτουργίας  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  ως  μονάδων  ψυχικής  υγείας  αλλά  και  ως 
παραγωγικών και εμπορικών μονάδων. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται πως ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε διαρκή 
επικοινωνία  με  το  Νομικό  Σύμβουλο  του  έργου  προκειμένου  να  έχει  πληροφόρηση  για  τις  προτεινόμενες 
διατάξεις / άρθρα του καταστατικού της Ομοσπονδίας.  

Επισημαίνεται  επίσης,  πως  ο  Ανάδοχος  θα  χρειαστεί  να  παρευρεθεί  στην  2η  Πανελλαδική  συνάντηση  των 
εκπροσώπων  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  που  θα  πραγματοποιηθεί  στο  νησί  της  Κεφαλονιάς,  έως  το  τέλος  του  έτους 
παρουσιάζοντας την εν λόγω μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη.  

Ο  Ανάδοχος  για  την  παροχή  της  ως  άνω  μελέτης  πρέπει  να  είναι  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  σύμπραξη 
περισσότερων  φυσικών  προσώπων  που  να  διαθέτει/ουν  εμπειρία  στην  υποστήριξη  σύστασης  και  λειτουργίας 
αντίστοιχου  τύπου  μορφών  θεσμικής  εκπροσώπησης,  β.  εμπειρία  στις  διαδικασίες  του  ΕΣΠΑ  και  των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, γ. να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο και την λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε.. Θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη η  ολοκλήρωση αντίστοιχων  έργων.  Δικαίωμα στην  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  έχουν  και  οι  κατά  τόπους 
Κοι.Σ.Π.Ε σύμφωνα με το αρ.12 Ν. 2716/1999, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν τεκμηριωμένα με κάποιον 
εμπειρογνώμονα.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με  το προφίλ  του υποψηφίου Αναδόχου 
συνοδευόμενο  από  μια  περιγραφή  της  μεθοδολογίας  που  θα  ακολουθηθεί  για  την  προετοιμασία  της 
εμπειρογνωμοσύνης, max 4 σελίδων μεγέθους Α4  μέχρι και 01 / 10 / 2010 και ώρα 14:00, στο κεντρικό κτήριο 
της ΠΕΨΑΕΕ. 

Ο φάκελος με το προφίλ του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα: 

α.    Την επωνυμία και τη Διεύθυνση του Προσφέροντος.  

β.    Τον Αποδέκτη: Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική 
Επανένταξη, Αλκαμένους 8 & Χαρίσης, Αθήνα ‐  Τ.Κ. 10439 (2ος όροφος).  

γ.    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση μελέτης 
–  εμπειρογνωμοσύνης με  τίτλο «Οργάνωση,  δικτύωση,  δραστηριότητες  της Ομοσπονδίας»  στο 
πλαίσιο  του  έργου  «Προπαρασκευαστικές  ενέργειες  και  δράσεις  δημοσιότητας  για  τη  σύσταση 
του  δευτεροβάθμιου  οργάνου  των  Κοινωνικών  Συνεταιρισμών  Περιορισμένης  Ευθύνης 
(Κοι.Σ.Π.Ε)». 

δ.    ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01 / 10 /2010 ‐ ΩΡΑ: 14:00. 

ε.    ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία 
και  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού.  Η  ημερομηνία  αυτή  αποδεικνύεται  μόνο  από  το 
πρωτόκολλο εισερχομένων.  

Στη συνέχεια θα επιλεγεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται στη Διαχειριστική Επάρκεια 
του Αναθέτονται φορέα. 

                                                                                                                          Η Πρόεδρος  
 

Πελαγία Νικολάου  


