ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΣΟΠΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΗ Α.Ε.
Απ. Ππωη. 2837/24-6-2016
ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΦΟΡΕΘ / ΔΟΜΕ
ΣΟ ΠΛΑΘΘΟ ΣΗ ΔΡΑΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΘΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΚΑΘ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΖΩΗ» ΕΣΟΤ 2016-2017
Η Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., σο δηθαηνύρνο, βάζεη

ηεο ΚΤΑ αξ.16/νηθ.578/ΔΤΔΚΣ/66166 ΦΔΚ Β΄1850/24.6.2016
θαη πξνθεηκέλνπ λα
θαηαξηίζεη ελδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν θνξέσλ / δνκώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ,
πξνο ελεκέξσζε ησλ καηόσων/ωθελοςμένων «Αξίαρ Σοποθέηηζηρ» (Voucher) ηηρ παπαπάνω
δπάζηρ,
ανακοινώνει - προζκαλεί:






Σοσς βρεθικούς και βρεθονηπιακούς ζηαθμούς
ηοσς βρεθονηπιακούς ζηαθμούς Ολοκληρωμένης Φρονηίδας
ηοσς Παιδικούς ηαθμούς
ηα Κένηρα Δημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και
ηα Κένηρα Δημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)

Να δειώζνπλ κέρξη θαη 1 Θοςλίος 2016 και ώπα 14.00 εθόζνλ ην επηζπκνύλ, ηελ πξόζεζή ηνπο λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο παξαπάλσ δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θξνληίδαο θαη
θηινμελίαο ζε βξέθε, λήπηα, παηδηά θαη άηνκα ΜΔΑ ησλ καηόσων/ωθελοςμένων «Αξίαρ Σοποθέηηζηρ»
(Voucher).
Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ από ηνπο θνξείο/δνκέο αλαθέξνληαη ζηελ
ΚΤΑ θαη ζα πινπνηεζνύλ ζύκθσλα κε απηήλ, θαζώο θαη κε ηηο θαηεπζύλζεηο/νδεγίεο ηνπ δηθαηνύρνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ε παξαπάλσ δήισζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη νπνηνζδήπνηε θάηνρνο/σθεινύκελνο
«Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher) κπνξεί λα απεπζπλζεί θαη ζε θνξέα/δνκή, πνπ δελ έρεη πξνβεί ζε
δήισζε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη εληαρζεί ζηνλ ελδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν
θνξέσλ/δνκώλ. Η δηαδηθαζία
έρεη σο ζηόρν ηελ δηεπθόιπλζε θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ
θαηόρσλ/σθεινπκέλσλ «Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher).
Οη θνξείο/δνκέο, πνπ πξνηίζεληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κε «Αμία Σνπνζέηεζεο» πξνο ηνπο
σθεινύκελνπο, κπνξνύλ ζηελ παξνύζα θάζε λα δειώζνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο κέρξη ην 70% ηεο
ζπλνιηθήο δπλακηθόηεηαο ησλ δνκώλ ηνπο (γηα βξεθνλεπηαθνύο θαη παηδηθνύο ζηαζκνύο) αλά θαηεγνξία
ζέζεο, βάζεη ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπο πξάμεο ή ηνπ ΟΔΤ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ επίζεκνπ εγγξάθνπ.
Οη θνξείο/δνκέο, πνπ ελδηαθέξνληαη λα θαηαρσξεζνύλ ζηνλ ελδεηθηηθό θαη κε εμαληιεηηθό θαηάινγν,
πνπ ζα αλαξηήζεη ε Δ.Δ.Σ.Α.Α., πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο
θαηόρνπο/σθεινύκελνπο «Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher), ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα εμήο έγγξαθα:
1. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πεξί ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο/ησλ Γνκήο/κώλ ηνπο.
2. Αίηεζε - Γήισζε ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ ηνπ Φνξέα, όηη νη Γνκέο πνπ δειώλνληαη, πιεξνύλ
όιεο ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο.
3. ε πεξίπησζε Φνξέσλ/Γνκώλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνύκελν εηήζην θύθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
(ζρνιηθό έηνο 2015-2016), απαηηείηαη κόλνλ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ
Φνξέα/Γνκήο όηη ηζρύνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα/Γνκήο, όπσο απηά αλαξηήζεθαλ ζηνλ νξηζηηθό
πίλαθα επηιέμηκσλ Γνκώλ ζηηο 4.8.2015 θαη ηζρύνπλ κέρξη ζήκεξα. Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή
ηξνπνπνίεζε (π.ρ. πξνζζήθε λέαο δνκήο) ν Φνξέαο/Γνκή ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ηα απαξαίηεηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πίλαθα θαηόρσλ/σθεινπκέλσλ «Αμίαο Σνπνζέηεζεο» (Voucher), ε
Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ζα πξαγκαηνπνηήζεη δηαδηθαζία ζύδεπμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο ΚΤΑ, γηα όζνπο
θαηόρνπο/σθεινύκελνπο δήισζαλ ηνπο θνξείο/δνκέο ηνπ ελδεηθηηθνύ θαη κε δεζκεπηηθνύ θαηαιόγνπ θαη
ζα ελεκεξώζεη κε αλάξηεζε ζην ηζηόηνπν ηεο, εάλ βάζεη ηεο δήισζεο ηνπ θνξέα/δνκή, ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο ζέζεηο.
Η δηαδηθαζία ηεο ζύδεπμεο είλαη ενδεικηική θαη δεν παπάγει δεζμεςηικά αποηελέζμαηα ηόζν γηα ηνλ
Φνξέα / Γνκή όζν θαη ηνλ σθεινύκελν/θάηνρν «Αξίαρ Σοποθέηηζηρ» (Voucher).
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ, ζπλνδεπόκελσλ από ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά, ή ησλ Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ γηα ηνπο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξνεγνύκελν
θύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζρνιηθό έηνο 2015-2016), νξίδεηαη ε 1/07/2016 και ώπα 14:00. Λακβάλεηαη
ππόςε ε εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζήο ηεο ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαη όρη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο
Αίηεζεο κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή courier. Η έγθαηξε ππνβνιή ζα απνδεηθλύεηαη κόλν από ηνλ αξηζκό
πξσηνθόιινπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Η Αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ. ζε θιεηζηό
θάθειν, αληίζηνηρα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ αηηνύλησλ Φνξέσλ, σο αθνινύζσο:
Α/Α

ΓΡΑΦΕΘΑ/ ΔΘΕΤΘΤΝΕΘ
Ε.ΕΣΑΑ
1.

ΓΡΑΦΕΘΑ ΑΘΗΝΩΝ
(Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ. 10436,
Αζήλα)

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ
ΑΣΣΙΚΗ, ΚΡΗΣΗ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ,
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ,
ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

2.

ΓΡΑΦΕΘΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ
(Σζηκηζθή 27,
Θεζζαινλίθε)

3.

ΚΕΝΣΡ.
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Σ.Κ,

54624,

ΓΡΑΦΕΘΟ ΘΕΑΛΘΑ
(Αι. Παπαλαζηαζίνπ 33, 5νο
όξνθνο - Σ.Κ. 41222, Λάξηζα)

ΘΔΑΛΙΑ, ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΗΠΔΙΡΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ

Οη Αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη ηαρπδξνκηθώο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ζηηο
αλσηέξσ δηεπζύλζεηο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ε παξαιαβή ηνπο πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξν έσο ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ Φνξέσλ, ζε θάθειν ζηνλ νπνίν εμσηεξηθά ζα
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη:
1. ηνηρεία Αηηνύληνο: Δπσλπκία Φνξέα.
2. Αίηεζε γηα ηε Γξάζε «ΕΝΑΡΜΟΝΘΗ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΑΚΗ ΚΑΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΖΩΗ»
ηεο πεξηόδνπ 2016 – 2017.
3. Ο απνδέθηεο: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ.
(Γξαθείν Αζήλαο ή Γξαθείν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ή Γξαθείν Θεζζαιίαο
ε πεξίπησζε Φνξέσλ/Γνκώλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πξνεγνύκελν εηήζην θύθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
(ζρνιηθό έηνο 2015-2016), ε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Φνξέα/Γνκήο κπνξεί λα
απνζηαιεί θαη ειεθηξνληθά ζην email ηνπ αξκόδηνπ ζηειέρνπο ηεο ΔΔΣΑΑ κε ηνλ νπνίνλ έρνπλ
επηθνηλσλία γηα ηνλ θύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο 2015-2016.
ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΡΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔΣΑΑ
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