
 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 
 

 
www.espa.gr 

 

 

1 

               

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

 

         Ημερομηνία: 03/12/2021 

          Αρ. Πρωτ.:1843 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ   

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση του άρθρου 52 (παρ.2) του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με 

τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου «Τεχνική 

Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025» του ενταγμένου έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου 

του ΕΠΑ, Υπουργείου Υγείας» στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕ 091-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Υγείας  

 

Ο Υπουργός Υγείας 

 Έχοντας υπόψη:  
I:  
1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώ-

θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 

2. Τον ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-

σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

3. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ’ για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης», του ν.4635/2019 «Επενδύω στην 

Ελλάδα κι άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 134 και 139 αυτού. 

4. Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/A) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφά-

λειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

Αθήνα:     
 

Αρ. Πρωτ.:  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
ΜΟΝΑΔΑ Γ΄: Οργάνωσης & Διοικ/κής Υποστήριξης 
Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων 
Ταχ. Κώδικας: 106 77, Αθήνα 
Πληροφορίες: Κ. Παντελάκη, Σ. Μοσχοβάκη 
Τηλέφωνο: 2131500820, 2131500773 
Fax: 213 1500 751 
E-mail: kpantelaki@mou.gr., 

smoschovaki@mou.gr.  
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6. Toν ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Ο-

δηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Toν ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

8. Τον ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-

κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης». 

10. Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ΦΕΚ 677/B/2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, και Υλοποίησης 

Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων 

 

 

II:  
11.Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 

12. Το ΠΔ 68/2021 (ΦΕΚ 155/Α/31-08-2021) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,          

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. A. Πλεύρη στη θέση του Υπουργού 

Υγείας 

13.Την ΚΥΑ, για την διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, με αρ. 62788/ΕΥΘΥ 

 613/ΦΕΚ Β΄ 1885/27-6-2016 όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 65199/20-06-2019 

(ΦΕΚ:2557/B’/27-06-2019) και ισχύει. 

14.Η με αριθ.ΓΠ/Β3β/οικ.37207/14.06.2021 απόφαση ορισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου          

Υγείας ως διαχειριστή έργου του ΠΔΕ, του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπ. Υγείας 

 

 

III:  

15.Την υπ’ αρ.πρωτ. 29428-12-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΠ-Φ6Χ) «1η Εγκύκλιος Κατάρτισης Εθνικού Προ-

γράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)». 
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16.Την υπ'αρ.πρωτ.17642 – 10-02-2021/10.02.21(ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9)  «Εγκύκλιο οδηγιών για την 

Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024)». 

17.Το υπ’ αρ.πρωτ. ΕΔΕΥΠΥ/223/05-02-2021 έγγραφο της ΕΔΕΥΠΥ προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ. Υγείας με το σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου της 

Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ. 

18.Την με αρ.πρωτ.64185/8.6.21 (ΑΔΑ: ΨΟΞΙ46ΜΤΛΡ-Ι8Β) Απόφαση ένταξης του έργου «Τεχνική Βοήθεια 

Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Υγείας» του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

19.Tην υπ’ αριθμ.104675/16-10-2019 «Απόφαση για την επικαιροποίηση και τήρηση ενιαίου καταλόγου 

παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής 

Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014–2020».    

20.Το από 05-08-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

με την αποστολή του επικαιροποιημένου καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και 

εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιούχους του 

Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. 

21.Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση αυτή δημόσια δαπάνη θα ανέλθει μέχρι του ποσού 

των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείο Υγείας» με ενά-

ριθμο 2021ΣΕ09100001 της ΣΑΕ 091 του Υπουργείου Υγείας. 

22.Τις υφιστάμενες ανάγκες του Υπουργείου για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του 

έργου της κατάρτισης του ΕΠΑ του Υπουργείου Υγείας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας της διαδικασίας για την ανάθεση του έργου 

«Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025» όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Τεύ-

χος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

Καλούνται οι: 

1. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (με Α.Φ.Μ.: 084016223, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει 

στην Αθήνα Μαρούσι, στην οδό Λ. Κηφισιάς 172, ΤΚ 15126  και είναι εγγεγραμμένος (αριθμ. πρωτ. 
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βεβαίωσης συμμετοχής 879/11-04-2017) στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, 

Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 

και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και με διευθύνοντα σύμβουλο τον 

Γεώργιο Στόγια 

2. Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ-Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΕ-PREMIOUM CONSULTING (με Α.Φ.Μ.: 998849004, 

Δ.Ο.Υ.: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Θέτιδος 10, ΤΚ 11528 και είναι 

εγγεγραμμένος (αριθμ. πρωτ. βεβαίωσης συμμετοχής 16907/12-02-2020) στον κατάλογο 

παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και 

με Διαχειριστή τον Εμμανουήλ Νικολαϊδη 

3. CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ (με Α.Φ.Μ.: 095358855, Δ.Ο.Υ.: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ) που εδρεύει στην Αθήνα, 

στην οδό Σπ. Μερκούρη 38  ΤΚ 11634 και είναι εγγεγραμμένος (αριθμ. πρωτ. βεβαίωσης συμμε-

τοχής 77768/11-7-2017) στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Ε-

μπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιού-

χους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και με Διαχειριστή τον Γιώργο Μπραουδάκη 

 
οι οποίοι φέρουν την εμπειρία για την παροχή συναφών υπηρεσιών και είναι σε θέση να υλοποιήσουν με 

επάρκεια το υπό ανάθεση έργο, να υποβάλουν προσφορά με ισχύ 12 μηνών προσμετρούμενων από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης.  

 

Πλαίσιο ανάθεσης:  

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με βάση:  

- Το άρθρο 119 (παρ. 2) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) με τη διαδικασία της επιλογής από τον εγκεκριμένο 

κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους 

δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 (παρ. 2) του ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α), 

- Την ΥΑ 4378/15-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΡ046ΜΤΛΡ-ΥΓ5) «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβα-

τικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ.2 του άρθρου 139 του ν.4635/2019 «Ε-

πενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Α’ 167)»,  

- Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ ΦΕΚ Β 677/2017) όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 12.  
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Αντικείμενο της Σύμβασης:  

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  του 

Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-

2025, το οποίο έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων του ΠΔΕ, υψηλής προστιθέμενης 

αξίας, σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019 και την αρ. πρωτ. 29428-12-03-2020 «1η Εγκύκλιος Κατάρτισης 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και η 

ενίσχυση του φορέα για την έναρξη της υλοποίησης του ΤΠΑ και παροχή υποστήριξης προς το Υπουργείο 

Υγείας.  

Το περιεχόμενο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Υγεία θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις 

και τους άξονες προτεραιότητας που θέτει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του Υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων για την περίοδο 2021-2025.  

 

Ειδικότερα στο περιεχόμενο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης θα αναλύεται η στρατηγική του το-

μέα Υγείας για την περίοδο αναφοράς. Ο Ανάδοχος στο παραδοτέο θα ιεραρχεί τους ειδικούς αναπτυξια-

κούς στόχους του τομέα βάσει προτεραιοτήτων πολιτικής του Υπουργείου Υγείας με περιγραφή των προ-

τεινόμενων μέτρων, έργων και δράσεων, κατόπιν αποτύπωσης και συσχέτισης τους με τις επίκαιρες προ-

τεραιότητες και δράσεις του Υπουργείου, καθώς και θα προσδιορίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης αυτών. 

Για τον προσδιορισμό των στόχων του τομέα, βασικά και όχι αποκλειστικά θεωρούνται τα κάτωθι έγγραφα 

και στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

α. Η με αριθ. πρωτ. 17642 / 10-02-2021, ορθή επανάληψη 03-03-2021 (ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9), εγκύ-

κλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 

2022–2024 και οι αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων 2021 του Υπουργείου Υγείας. 

β. Η με αριθμ.πρωτ.ΓΠοικ.146/29-12-2020 απόφαση της Δ/νσης Υποστήριξης & Παρακολούθησης Στρα-

τηγικού Σχεδιασμού (Τμ.Α) με θέμα «Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου υγείας, έτους 

2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023» 

 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων  του Υπουρ-

γείου με λήψη στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Κείμενα θέσεων για το ΕΣΠΑ  και προτάσεις από την 

ΕΔΕΥΠΥ, Πίνακες της ΕΔΕΥΠΥ προτεινόμενων έργων – δράσεων από τις ΥΠΕ, Προτάσεις έργων- δράσεων 

για χρηματοδότηση από  Ταμείο Ανάκαμψης τη Γ.Γ.Δ.Η κλπ) να προτείνει μηχανισμό ελέγχου ο οποίος με 
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κατάλληλη εφαρμογή θα εξασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μη επικάλυψη των 

επενδύσεων από άλλα μέσα και πηγές χρηματοδότησης. 

 

Αναλυτικότερα, σε εφαρμογή των διατάξεων για το ΕΠΑ και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης το αντι-

κείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:  

 
 
1η ΕΝΟΤΗΤΑ  

1.1 Κατάρτιση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υγείας  

Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει ο Σύμβουλος αφορούν:  
 
- Κατάρτιση πρότασης σχεδίου ΤΠΑ για την Υγεία  

- Υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Διαβούλευσης του Τομεακού Προγράμ-

ματος Υγείας 

- Διαβούλευση 

- Προσδιορισμός επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με τους μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους (δείκτες 

αποτελέσματος) και προσδιορισμός των ενδεικτικών δράσεων και κατηγοριών έργων 

- Επεξεργασία και ενσωμάτωση παρατηρήσεων, τροποποιήσεων και διορθώσεων από όλους τους εμπλε-

κόμενους φορείς στη Διαβούλευση  

-Διαμόρφωση της αναλυτικής συνολικής και ετήσιας χρηματοδοτικής κατανομής (αναλυτικοί χρηματοδο-

τικοί πίνακες) 

- Διαμόρφωση της Τελικής Έκδοσης του ΤΠΑ Υγείας (ενδεικτική διάρθρωση σε ενότητες και περιεχόμενα 

λαμβάνεται υφιστάμενο ΤΠΑ π.χ. ΥπΠεΕν) 

- Πρόταση για μηχανισμό ελέγχου ο οποίος με κατάλληλη εφαρμογή θα εξασφαλίζει τη διαρκή παρακο-

λούθηση της υλοποίησης και τη μη επικάλυψη των επενδύσεων από άλλα μέσα και πηγές χρηματοδότησης 

-Πρόταση για τις ενέργειες για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Σ.Π.Ε), λόγω υποχρεωτικής εν-

σωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση σχεδίων των προγραμμάτων, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις  

- Προτεινόμενες προσαρμογές και διασαφήνιση για το Συστήμα Διαχείρισης Έργων στις Ανάγκες και στις 

Δομές και Διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας 
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2Η ΕΝΟΤΗΤΑ  

2.1 Υποστήριξη στην έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ για την Υγεία προς την Αρχή Διαχείρισης και τον Υπ. 

Γραμματέα του Υπ. Υγείας κατ΄ αρμοδιότητα. 

Το δεύτερο αυτό μέρος των υπηρεσιών που θα παράσχει ο Σύμβουλος αφορά στην παροχή έμπρακτης και 

εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ, για την ομαλή, έγκαιρη και άμεση 

έναρξη εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων και διαδικασιών του ΤΠA Υγείας.  

 

Ο Σύμβουλος θα επιβλέψει την οργάνωση και υλοποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών, βασιζόμενος 

την εμπειρία και την τεχνική του κατάρτιση, όσον αφορά τη διαχείριση και οργάνωση πολλαπλών ενερ-

γειών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.  

Στο πλαίσιο υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας θα απαιτηθεί η συνεργασία και πληροφορίες από την 

Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση,  την αποτύπωση 

των αναγκών και την αποτίμησή τους για τις ενέργειες μετάβασης. 

 
Παραδοτέα Σύμβασης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τρία (3) Παραδοτέα ως ακολούθως:  

Παραδοτέο 1 (Π1):  

- Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υγείας και χρονοδιάγραμμα έργου 

Παραδοτέο 2 (Π2):  

- Έκθεση Πεπραγμένων για την Ολοκλήρωση του Προγραμματικού Κειμένου του Τομεακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης για την Υγεία και για τα αποτελέσματα  της διαβούλευσης που αξιοποιήθηκαν. 

Παραδοτέο 3 (Π3):  

- Τεχνική έκθεση Εργασιών Συμβούλου που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για 

την μετάβαση στην εφαρμογή του νέου πλαισίου 

 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά στο mail: ed_ygeia@mou.gr όπως και σε 

έντυπη μορφή (σε 2 αντίτυπα) εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανα-

φοράς τους. Το εμπρόθεσμο της υποβολής των παραδοτέων αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ.  

 

Συγκεκριμένα η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται ως ακολούθως :  

mailto:ed_ygeia@mou.gr
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- Παραδοτέο 1 (Π1) : Το παραδοτέο 1 υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών με έναρξη την ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης.  

- Παραδοτέο 2 (Π2) : Το παραδοτέο 2 υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα μετά την τελική έγκριση του 

ΤΠΑ για την Υγεία.  

- Παραδοτέο 3 (Π3) : Το παραδοτέο 3 υποβάλλεται κατά την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου 

του έργου 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 79415200-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού»  

 

Διάρκεια υλοποίησης του έργου: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εννέα (9) μήνες με 

έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετ. 

εισήγησης της υπηρεσίας. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

 

Δημοσιότητα: Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr.) και στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr. ) όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για τον 

διαγωνισμό, καθώς και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr, ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρο-

νικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 

Προϋπολογισμός του έργου: Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων 

ευρώ 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ  

37.200,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουργείου Υγείας» 

με ενάριθμο ΠΔΕ 2021ΣΕ09100001 της ΣΑΕ 091 του Υπουργείου Υγείας.  

 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: Μέχρι τη Δευτέρα στις 20/12/2021, ώρα 

12.00, στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥΠΥ (4ος όροφος,  στο γραφείο Πρωτοκόλλου Γλάδστωνος 1Α & 

Πατησίων, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα). 

 



ΑΔΑ: Ω1ΔΞ465ΦΥΟ-6ΘΟ



 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 
 

 
www.espa.gr 

 

 

9 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην 

ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος και ώρα 14:00. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής και  

αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες κατόπιν τεκμηρίωσης. Η εν λόγω 

ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr). 

 

Συνημμένα: 

1. Η Εγκρινόμενη δια της παρούσας απόφασης τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα κάτωθι 3 

παραρτήματά της  

2. Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής 

3. Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

4. Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 

 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

 

  

 

 

 

 
  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΠΛΕΥΡΗΣ 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

1. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

Λ. Κηφισίας 172, Μαρούσι, ΤΚ 15126 

2. Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ-Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΕ-PREMIOUM CONSULTING 

Θέτιδος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528 

3. CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Σπ. Μερκούρη 38 Αθήνα, ΤΚ 11634 

 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Υπουργού  

 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

 Γραφείο Υφυπουργού  

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπ. Υγείας 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, Μονάδα Γ’, Μονάδα Α’ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

Τίτλος του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  

του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 

2021-2025» 

Αναθέτουσα Αρχή Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) 

 

Αντικείμενο  Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση του Τομεακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υγείας σύμφωνα με το ν. 

4635/2019 και την αρ. πρωτ. 29428-12-03-2020 «1η Εγκύκλιος 

Κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)» του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση του 

φορέα για την έναρξη της υλοποίησης του ΤΠΑ και παροχή υπο-

στήριξης προς την Υπηρεσία Διαχείρισης 

CPV  79415200-8  

«Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού» 

Προϋπολογισμός έργου Η Προϋπολογισθείσα αξία του έργου ανέρχεται σε 30.000,00€ 

καθαρή αξία, με αναλογούντα ΦΠΑ 24% ποσού 7.200,00€ και η 

συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 37.200,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων 

Διάρκεια  

Εκτέλεσης Έργου  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εννέα (9) μήνες με 

έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με 

δυνατότητα παράτασης κατόπιν σχετ. εισήγησης της υπηρεσίας. 

 

Διαδικασία Ανάθεσης Η ανάθεση θα γίνει μέσω της διαδικασίας επιλογής από τον εγκε-

κριμένο κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβού-

λων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρ-

χής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική 

Βοήθεια 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 52 (παρ.2) του  

ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) 
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Κριτήριο Ανάθεσης  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 

βάση τη τιμή  

Χρηματοδότηση Έργου  Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του 

έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ, Υπουρ-

γείου Υγείας» με ενάριθμο ΠΔΕ 2021ΣΕ09100001 της ΣΑΕ 091 

του Υπουργείου Υγείας  

Τόπος υποβολής 

της προσφοράς  

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Γλάδστωνος 1Α & Πα-

τησίων, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου  

Καταληκτική ημερομηνία  

Υποβολής προσφοράς  

Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 12:00  

Ημερομηνία Αποσφράγισης 

προσφορών 

Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των 

προσφορών θα γίνει στην ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 

6ος όροφος και ώρα 14:00. 

 

Δημοσιότητα 

 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

(www.edespa-ygeia.gr.) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υ-

γείας (www.moh.gov.gr.), ενώ καταχωρείται στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 

Παροχή πληροφοριών  Πληροφορίες: 

Παντελάκη Κ., Προϊσταμένη Μον. Γ της ΕΔΕΥΠΥ, τηλ: 2131500820 

Μοσχοβάκη Στέλλα, Στέλεχος Μον. Α. Τηλ: 2131500773 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλ-

λονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, απαντώνται εγγράφως 

με ηλεκτρονική αποστολή στην ηλ. διεύθυνση        

ed_ygeia@mou.gr  και αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.edespa-

ygeia.gr.  
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1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

 

1.1 Πλαίσιο Ανάθεσης  

 

Το πλαίσιο ανάθεσης της σύμβασης καθορίζεται στις ακόλουθες διατάξεις:  

- Στο ν. 4412/2016 (Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προ-

σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (παρ. 2 άρθρο 119), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 52 (παρ. 2) του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α), 

- Στην ΥΑ 4378/15-01-2020 (ΑΔΑ: 9ΤΡ046ΜΤΛΡ-ΥΓ5) «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μετα-

βατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ.2 του άρθρου 139 του ν.4635/2019 

«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (Α’ 167)».  

- Στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ ΦΕΚ Β 677/2017) όπως ισχύει και ειδικότερα στο άρθρο 12 αυτής.  

 

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της επιλογής από τον εγκεκριμένο κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες 

μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ 

και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020, βάσει του άρθρου 52 (παρ. 2) του ν. 

4782/2021 στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα Πρόσκληση. Δεν αξιολογούνται προσφορές που υπο-

βάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς, ως ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 4782/2021. 

 

Συγκεκριμένα, με πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου 

στους: 

1. ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, 

2.  Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ -Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΕ-PREMIOUM CONSULTING, 

3.  CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ 

που έχουν προεπιλεγεί για την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου και είναι σε θέση να υλοποιήσουν με 

επάρκεια την υπό ανάθεση σύμβαση.  

 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 
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1.2. Διάρκεια του Έργου  

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εννέα (9) μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης.  

Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς πρόσθετο κόστος, είναι δυνατόν να εγκριθεί 

αρμοδίως: είτε μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή, είτε με αίτημα του Αναδόχου όταν υποβληθεί 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, είτε για λόγους 

ανωτέρας βίας. 

 

1.3. Τόπος και τρόπος παροχής υπηρεσιών του Έργου  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο και με τον τρόπο που απαιτεί η  Οικονομική 

ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία και θα διαθέσει σχετικές πληροφορίες και δεδο-

μένα στον ανάδοχο, εντός 9 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

1.4. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

1.4.1. Υφιστάμενη κατάσταση 

Με την έκδοση του Ν. 4635/2019 (Α΄167) θεσμοθετήθηκε μέσω της κατοχύρωσης του προγραμματικού 

ρόλου του Εθνικού ΠΔΕ, η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υποχρέωση υπαγωγής των έργων που χρημα-

τοδοτούνται από εθνικούς πόρους σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιό-

τητες. Βάσει της 1ης εγκυκλίου (Αριθ. Πρωτ.: 29428 /12-03-2020) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού 

ΠΔΕ (ΥπΑνΕπ/ΔιΔιΕΠ) εκκινεί η διαδικασία σχεδιασμού της 1ης Προγραμματικής Περιόδου 2021–2025 του 

Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και η έναρξη του επίσημου διαλόγου με τους φορείς πολιτικής 

της χώρας για τη διαμόρφωση των περιφερειακών και τομεακών αναπτυξιακών κατευθύνσεων πολιτικής 

της χώρας για το χρονικό διάστημα προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που προκύ-

πτουν από το ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ 2019-2022) και το Ε-

θνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, αλλά και την ανάγκη συντονισμού και συμπληρωματικότητας του ΕΠΑ 

και των Προγραμμάτων του με τις εθνικές και τις ενωσιακές πολιτικές και τις συγχρηματοδοτούμενες από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβάσεις. Το ΕΠΑ, για κάθε προγραμματική περίοδο, η πρώτη εκ των οποίων 

θα αρχίσει από την 1/1/2021, καθορίζει, κατά συνέπεια, τις προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής, στο 

πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους και δράσεις, τη διάρκεια της εφαρμογής 
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του, το συνολικό και ανά Πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με 

την εφαρμογή του. Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που προσδιορίζονται με την 

απόφαση έγκρισής του. Για τον προσδιορισμό των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσμεύ-

σεις από το δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό 

διάστημα προγραμματισμού, η συμπληρωματικότητα με τις συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση παρεμβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτού-

νται από το ΠΔΕ ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγού-

μενης προγραμματικής περιόδου που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίμανσης έργων 

για μελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα. 

 

Επίσης, το ΕΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί Ειδικά Προγράμματα, τα οποία έχουν στόχο την άμεση και ολο-

κληρωμένη αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων ή αναγκών ή αναπτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν 

σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, στο χρηματοδοτικό σχήμα των οποίων μπορεί να συμμετέχουν χρηματοπι-

στωτικοί οργανισμοί, αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ειδικού χρηματοδοτικού σκο-

πού, καθώς και επενδυτικά ταμεία. Στο πλαίσιο του ν. 4635/2019 και ειδικότερα του άρθρου 123, τα 

Υπουργεία και οι Περιφέρειες, σε εφαρμογή της παρ. 5, καλούνται να υποβάλουν προς έγκριση στο Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ) 

του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθε-

σμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης τους, κατανέμοντας τους πόρους του ΕΠΑ που 

τους αναλογούν σε δράσεις και έργα με υψηλή προτεραιότητα και προβλέποντας μέτρα για την έγκαιρη 

και αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου του ΕΠΑ. 

 

1.4.2. Σκοπός και αντικείμενο του έργου 

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ)/μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προτίθεται να αναθέσει έργο 

παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για την κατάρτιση πρότασης Τομεακού Προγράμ-

ματος Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ν. 4635/2019 και της με αρ. πρωτ. 29428-12-03-2020 «1η Εγκυκλίου 

Κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (EΠΑ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αντι-

κείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την Αναθέτουσα Αρχή για την 

υποστήριξή του:  

1. στην κατάρτιση σχεδίου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης που δύναται να περιλαμβάνει 

την κατάρτιση υποπρογραμμάτων και τη διάρθρωσή τους σε άξονες προτεραιότητας ανα τομέα πολιτικής 
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του Υπουργείου για την περίοδο 2021-2025 σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνι-

κού ΠΔΕ (Δι.Δι.Ε.Π.), το οποίο έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων του ΠΔΕ, υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τον νόμο 4635/2019, όπως ισχύει.  

2. στη διενέργεια της διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί με στόχο τη διατύπωση απόψεων 

από τα λοιπά Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, τους κοινωνικούς και οικο-

νομικούς εταίρους και τους πολίτες και στην ενσωμάτωση σχετικών παρατηρήσεων, σύνθεση/προσαρ-

μογή/σύνοψη των προτάσεων, για την οριστική υποβολή του Προγράμματος στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων προς έγκριση.  

3. στον προσδιορισμό των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με τους μετρήσιμους προς επίτευξη 

στόχους (δείκτες αποτελέσματος) και στον προσδιορισμό των ενδεικτικών δράσεων και κατηγοριών έργων, 

των δεικτών εκροών και των δυνητικών δικαιούχων καθώς και στα γενικά κριτήρια επιλογής των προς 

ένταξη προτεινόμενων έργων.  

4. στην αρχή της συμπληρωματικότητας βάσει του σχεδιασμού της επόμενης Προγραμματικής Πε-

ριόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 (ανταπόκριση σε τυχόν ανάγκες που δύναται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27 και αφορούν στο Υπουργείο).  

5. στη διαμόρφωση της αναλυτικής συνολικής και ετήσιας χρηματοδοτικής κατανομής (αναλυτικοί 

χρηματοδοτικοί πίνακες) 

6. στη διαμόρφωση πρότασης για το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίτευξης των 

στόχων μέσω συστήματος δεικτών εκροών και αποτελέσματος.  

7. στην οριστικοποίηση του σχεδιασμού του Τομεακού Αναπτυξιακού Προγράμματος με τα 

αντίστοιχα υποπρογράμματα του Υπουργείου για την περίοδο 2021-2025 με βάση και τυχόν παρατηρήσεις 

της Δι.Δι.Ε.Π.  

8. στη διαμόρφωση πρότασης για μηχανισμό ελέγχου ο οποίος με κατάλληλη εφαρμογή θα 

εξασφαλίζει τη διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μη επικάλυψη των επενδύσεων από άλλα 

μέσα και πηγές χρηματοδότησης 

9. στη πρόταση για ενέργειες που αφορούν την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Σ.Π.Ε), λόγω 

υποχρεωτικής ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση σχεδίων των 

προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

10. στην υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών του Υπουργείου σχετικά με τον σχεδιασμό και 

τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης, κατόπιν πρότασης διασαφήνισης του Συστήματος 

Διαχείρισης Έργων στις Ανάγκες και στις Δομές και Διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας 
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1.4.3. Διάρθρωση του έργου- Γενικές Κατευθύνσεις- Ενότητες Υλοποίησης-Παραδοτέα 

1.4.3.1. Γενικές Κατευθύνσεις 

Το περιεχόμενο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Υγεία θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις 

και τους άξονες προτεραιότητας που θέτει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του Υπουργείου Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων για την περίοδο 2021-2025.  

 

Ειδικότερα στο περιεχόμενο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης θα αναλύεται η στρατηγική του το-

μέα Υγείας για την περίοδο αναφοράς. Ο Ανάδοχος στο παραδοτέο θα ιεραρχεί τους ειδικούς αναπτυξια-

κούς στόχους του τομέα με περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων, έργων και δράσεων, κατόπιν αποτύ-

πωσης και συσχέτισης τους με τις επίκαιρες προτεραιότητες και δράσεις του Υπουργείου, καθώς και θα 

προσδιορίζει τις ανάγκες χρηματοδότησης αυτών. Για τον προσδιορισμό των στόχων του τομέα, βασικά 

και όχι αποκλειστικά θεωρούνται τα κάτωθι έγγραφα και στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 

α. Η με αριθ. πρωτ. 17642 / 10-02-2021, ορθή επανάληψη 03-03-2021 (ΑΔΑ:64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9), εγκύ-

κλιος οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 

2022–2024 και οι αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων 2021 του Υπουργείου Υγείας. 

β. Η με αριθμ.πρωτ.ΓΠοικ.146/29-12-2020 απόφαση της Δ/νσης Υποστήριξης & Παρακολούθησης Στρα-

τηγικού Σχεδιασμού (Τμ.Α) με θέμα «Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου υγείας, έτους 

2021, με χρονική περίοδο εφαρμογής 2021-2023» 

 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων  του Υπουρ-

γείου με λήψη στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Κείμενα θέσεων για το ΕΣΠΑ  και προτάσεις από την 

ΕΔΕΥΠΥ, Πίνακες της ΕΔΕΥΠΥ προτεινόμενων έργων – δράσεων από τις ΥΠΕ, Προτάσεις έργων- δράσεων 

για χρηματοδότηση από  Ταμείο Ανάκαμψης τη Γ.Γ.Δ.Η κλπ) να διασφαλίσει, μέσω μηχανισμού ελέγχου 

με κατάλληλη εφαρμογή τη διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μη επικάλυψη των επενδύσεων 

από άλλα μέσα και πηγές χρηματοδότησης. 

 

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

1. σύντομη περιγραφή της θέσης του Τομεακού Προγράμματος στο ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό 

περιβάλλον: την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα παρέμβασης, το θεσμικό πλαίσιο του 

ΥΥ, τα εθνικά στρατηγικά κείμενα και τα κείμενα στρατηγικής για τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου 
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με τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, την ανάλυση των δυνατοτήτων, των απειλών, των ευκαιριών 

και των αδυναμιών, και την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης όπως αποτυπώνεται με βάση τα έργα 

που εκτελούνται κατά τη φάση της κατάρτισης του προγράμματος, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. 

Καταγραφή των βασικών προβλημάτων, εμποδίων ή/και αστοχιών που αναδείχθηκαν κατά την υλοποίηση 

των στόχων και προτεραιοτήτων στρατηγικής του τομέα καθώς και σύνοψη δεικτών παρακολούθησης των 

επιδόσεων στα θεματικά αντικείμενα του Υπουργείου.  

2. Τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για την περίοδο 2021-2025, ο οποίος περιλαμβάνει, κυρίως, 

τη στρατηγική του ΥΥ για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τον προσδιορισμό των ειδικών αναπτυ-

ξιακών στόχων του προγράμματος και την αντιστοίχισή τους με τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΠΑ, 

τους άξονες προτεραιότητας και τη συσχέτισή τους με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ, κατηγορίες δράσεων 

που θα χρηματοδοτηθούν ή και συγκεκριμένα έργα, την τεκμηρίωση της ανάγκης χρηματοδότησης από 

τους πόρους του ΕΠΑ (ενδεικτικά, μη επιλεξιμότητα από συγχρηματοδοτούμενους πόρους κλπ), τους δεί-

κτες εκροών και τους πιθανούς δικαιούχους για χρηματοδότηση των έργων τους.  

3. Την τεχνική βοήθεια του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 4635/2019 (Α΄167), 

όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της 

τεχνικής βοήθειας και τους δικαιούχους. Ο άξονας τεχνικής βοήθειας υποστηρίζει την υλοποίηση των στό-

χων και προτεραιοτήτων του οικείου προγράμματος στο σύνολό τους, καθώς και τη λειτουργία του συ-

στήματος και της δομής διαχείρισής του, και δεν συσχετίζεται με προτεραιότητα του ΕΠΑ. Εάν το πρό-

γραμμα δομείται σε υποπρογράμματα, μπορεί να υπάρχει άξονας τεχνικής βοήθειας σε κάθε υποπρό-

γραμμα.  

4. Τον προϋπολογισμό του προγράμματος που περιλαμβάνει τους χρηματοδοτικούς πίνακες με κα-

τανομή ανά έτος, υποπρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας. 

5. Τη συμβολή του ΤΠΑ ΥΥ στην εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, η οποία περιλαμβάνει, κυρίως, τη 

συμβατότητα ή συμπληρωματικότητα του προγραμματισμού των υποτομέων πολιτικής υγείας  με τις ευ-

ρωπαϊκές πολιτικές του αντίστοιχου τομέα, με τις εθνικές στρατηγικές του τομέα ή της περιφέρειας και τις 

επιπτώσεις από την υλοποίηση προγραμματισμένων μεγάλων έργων.  

6. Τις οριζόντιες αρχές, με έμφαση κυρίως, στην παρουσίαση της συμβολής του προγράμματος 

στην βιώσιμη ανάπτυξη, την ισότητα των ευκαιριών και την κατάργηση των διακρίσεων.  

7. Την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος ανά υποπρόγραμμα, με αναφορά 

στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση, τη λειτουργία, την οργάνωση και τις αρμοδιότητές τους.  

8. Τα βασικά κριτήρια επιλογής των έργων του προγράμματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 129 

του ν. 4635/2019 (Α΄167) και την εξειδίκευση τους, εφόσον απαιτείται.  
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9. Ειδικά και άλλα θέματα.  

10. Τη συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού του προγράμματος (ιδίως τα βήματα που 

ακολουθήθηκαν για το σχεδιασμό του Προγράμματος με αναφορά στις ενέργειες που έγιναν για την πραγ-

ματοποίηση τομεακών ή/και θεματικών συναντήσεων/ημερίδων/τηλεδιασκέψεων, με τη συμμετοχή όλων 

των φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων 

και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών) 

 

1.4.3.2. Ενότητες Υλοποίησης 

Αναλυτικότερα, σε εφαρμογή των διατάξεων για το ΕΠΑ και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η διάρ-

θρωση του έργου θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο (2) ενότητες με τα αντίστοιχα Παραδοτέα: 

 
 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ  

1.1 Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την Κατάρτιση Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υγείας  

Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει ο Σύμβουλος αφορούν:  
 
- Κατάρτιση πρότασης σχεδίου ΤΠΑ για την Υγεία  

Ο ανάδοχος του έργου θα κληθεί να υλοποιήσει εργασίες επεξεργασίας  προτάσεων, κατευθύνσεων 

και αξόνων προτεραιότητας που θέτει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων για την περίοδο 2021-2025 και να τις αξιοποιήσει στην εφαρμογή της κατάρτισης του ΤΠΑ 

του Υπουργείου, με στόχο την παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς το 

Υπουργείο αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες από τις στρατηγικές επιλογές του τομέα υγείας που πρέπει 

να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα. 

 

Ο ανάδοχος θα λάβει επιπλέον υπόψη τις επίκαιρες κατευθύνσεις Διεθνών Οργανισμών για τις πο-

λιτικές  Υγείας και τα δεδομένα στην Ελλάδα και, μεταξύ άλλων, τις μεταβολές των τελευταίων διαθέσιμων 

νέων δεδομένων από εθνικές και διεθνείς πηγές (ΟΟΣΑ, WHO, EUROSTAT), όπως και τις τρέχουσες υγειο-

νομικές συγκυρίες της πανδημίας, καθώς και τις επιπτώσεις αυτής, αναδεικνύοντας έτσι τις αναδυόμενες 

τάσεις και προκλήσεις τόσο στις πολιτικές υγείας όσο και στον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό τομέα.  

 

- Υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Διαβούλευσης του Τομεακού 

Προγράμματος Υγείας 
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Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει υποβολή καταλόγων ενδιαφερομένων για διαβούλευση και θα 

φροντίσει να εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η επικοινωνία της 

διαβούλευσης  

 

- Διαβούλευση 

Ο ανάδοχος θα φροντίσει ώστε η διαδικασία της διαβούλευσης να ενσωματώνει όλα τα πρόσφορα 

μέσα επικοινωνίας και να τα αξιοποιήσει επαρκώς ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση σεβό-

μενος τις συνθήκες που επιβάλουν ιδιαίτερα μέτρα λόγω πανδημίας 

 

-  Προσδιορισμός επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με τους μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους 

(δείκτες αποτελέσματος) και προσδιορισμός των ενδεικτικών δράσεων και κατηγοριών έργων 

Ο ανάδοχος θα προσδιορίσει δείκτες αποτελέσματος, δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιού-

χους καθώς και τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων. Επίσης θα λάβει 

υπόψη το βαθμό υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ και τη συμπληρωματικότητα βάσει του σχεδιασμού της 

επόμενης Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 

 

- Επεξεργασία και ενσωμάτωση παρατηρήσεων, τροποποιήσεων και διορθώσεων από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς στη Διαβούλευση  

Ο ανάδοχος θα εκπονήσει το κείμενο του ΤΠΑ ως εξέλιξη και επικαιροποίηση του αρχικού προτεινόμενου 

σχεδίου σε συμφωνία πάντα με το στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο ενδιαφέροντος του τομέα Υγείας. 

 

- Διαμόρφωση της αναλυτικής συνολικής και ετήσιας χρηματοδοτικής κατανομής (αναλυτικοί 

χρηματοδοτικοί πίνακες) 

Ο ανάδοχος θα προσδιορίσει την ενδεικτική συνολική και ετήσια χρηματοδοτική κατανομή του ΤΠΑ (ανά-

λυση κατά αναπτυξιακό στόχο) 

 

- Διαμόρφωση της Τελικής Έκδοσης του ΤΠΑ Υγείας 

Ο ανάδοχος θα διαμορφώσει την τελική έκδοση του ΤΠΑ Υγείας κατόπιν των ενδεχόμενων μεταβολών και 

λοιπών ενεργειών που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης  του ΤΠΑ από τη Δι.Δι.Ε.Π. 

σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες αρχές 
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- Πρόταση για μηχανισμό ελέγχου ο οποίος με κατάλληλη εφαρμογή θα εξασφαλίζει τη διαρκή 

παρακολούθηση της υλοποίησης και τη μη επικάλυψη των επενδύσεων από άλλα μέσα και 

πηγές χρηματοδότησης 

Ο ανάδοχος θα προτείνει μηχανισμό ελέγχου για το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίτευ-

ξης των στόχων μέσω συστήματος δεικτών εκροών και αποτελέσματος, όπως και για την αποφυγή επικα-

λύψεων. 

 
-Πρόταση για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Σ.Π.Ε), λόγω υποχρεωτικής ενσωμά-

τωσης της περιβαλλοντικής διάστασης πριν την υιοθέτηση σχεδίων των προγραμμάτων, σύμ-

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  

Ο ανάδοχος θα προσδιορίσει - προτείνει τις τεχνικές προδιαγραφές για υπηρεσίες που απαιτούνται προκει-

μένου να  πραγματοποιηθεί η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Σ.Π.Ε) στο πλαίσιο του ΕΠΑ. 

 
- Προσαρμογή και διασαφήνιση του Συστήματος Διαχείρισης Έργων στις Ανάγκες και στις Δο-

μές και Διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας 

Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να αποσαφηνίσει τον οδηγό εφαρμο-

γής συστήματος διαχείρισης έργων στο πλαίσιο του ΤΠΑ, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη δομή λειτουργίας 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας που θα το υλοποιήσουν και να υποστηρίξει και εκπαιδεύσει τα 

στελέχη του Υπουργείου σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του Τομεακού Προγράμματος Ανά-

πτυξης. 

 

 

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ  

2.1 Υποστήριξη στην έναρξη υλοποίησης του ΤΠΑ Υγείας προς την αρχή Διαχείρισης  

Το δεύτερο αυτό μέρος των υπηρεσιών που θα παράσχει ο Σύμβουλος αφορά στην παροχή έμπρακτης και 

εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ, για την ομαλή μετάβαση, έγκαιρη 

και άμεση έναρξη εκτέλεσης των προβλεπόμενων έργων και διαδικασιών του ΤΠA Υγείας.  

Ο Σύμβουλος θα επιβλέψει την οργάνωση και υλοποίηση όλων των σχετικών διαδικασιών, βασιζόμενος 

την εμπειρία και την τεχνική του κατάρτιση, όσον αφορά τη διαχείριση και οργάνωση πολλαπλών ενερ-

γειών σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάζοντας αναλυτικά βήματα ενεργειών μετάβασης στο 

νέο πλαίσιο και το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα του έργου του.  
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1.4.3.3. Παραδοτέα Σύμβασης  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τρία (3) Παραδοτέα ως ακολούθως:  

Παραδοτέο 1 (Π1):  

- Σχέδιο Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) Υγείας και χρονοδιάγραμμα του έργου 

Παραδοτέο 2 (Π2):  

- Έκθεση Πεπραγμένων για την Ολοκλήρωση του Προγραμματικού Κειμένου του Τομεακού Προγράμμα-

τος Ανάπτυξης για την Υγεία και της διαβούλευσης 

Παραδοτέο 3 (Π3):  

- Τεχνική έκθεση Εργασιών Συμβούλου που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για 

την μετάβαση στην εφαρμογή του νέου πλαισίου 

 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά στο mail: ed_ygeia@mou.gr όπως και σε 

έντυπη μορφή (σε 2 αντίτυπα) εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανα-

φοράς τους. Το εμπρόθεσμο της υποβολής των παραδοτέων αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ. 

- Παραδοτέο 1 (Π1) : Το παραδοτέο 1 υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών με έναρξη την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης.  

- Παραδοτέο 2 (Π2) : Το παραδοτέο 2 υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα μετά την τελική έγκριση του ΤΠΑ 

για την Υγεία.  

- Παραδοτέο 3 (Π3) : Το παραδοτέο 3 υποβάλλεται κατά την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου 

του έργου 

 
 

1.4.4. Ενδεικτικές ενότητες περιεχομένων του ΤΠΑ 

Κατωτέρω παρουσιάζονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά οι ενότητες του ΤΠΑ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

A. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΜΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. 

2. ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ - ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ – 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ – ΑΠΕΙΛΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (SWOT ANALYSIS). 

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΔΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑ (ΕΘΝΙΚΟΥ 

& ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ) ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. 
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B. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2025. 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, όπου είναι  απαραίτητο) – ΠΡΟΣ-

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΑ. 

2.ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-

ΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΑ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ -ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. 

3.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ. 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΗΤΑ. 

 

E. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. 

1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΠΑ ΜΕ ΕΠΑ. 

2. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΝ. 

 

ΣΤ. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. 

1.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΠΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 

2.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ. 

3.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΠΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

 

Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ. 

H. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ. 

Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2. Γλώσσα 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνο-

δεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυ-

ρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνο-

νται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

3.Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως το ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

#37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τις πιστώσεις του έργου «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου 

του ΕΠΑ, Υπουργείου Υγείας» με ενάριθμο ΠΔΕ 2021ΣΕ09100001 της ΣΑΕ 091 του Υπουργείου Υγείας. 

Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Α-

ναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου και ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση 

έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής.  

 

4. Εγγυήσεις  
 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία 

υπολογίζεται με το ποσοστό 2% επί της καθαρής διακηρυχθείσας αξίας του έργου, ήτοι  ποσού 600,00 

ευρώ, εξακοσίων ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 

σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών που θα ανακοινωθεί με σχετική πρόσκληση άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο αλλά και στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 

6 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παρ. 6), δ) δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την 

έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στ) δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 

προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 

παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 

δικαιολογητικών, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, 

από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 6 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

5. Λόγοι Αποκλεισμού  

 

Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

5.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως 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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 τη 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 

υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα 

και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται 

κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του 

Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του 

ν. 4557/2018 (Α’ 139) 

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) 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.  

5.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η αναθέτουσα αρχή: 

γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
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με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  

Οι περ. α’ και β’ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού. 

 

5.3 Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

5.4 Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

 

6.Αποδεικτικά μέσα λόγων αποκλεισμού  

 

6.1 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 

6.2  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 80 ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

6.3 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:  

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους,  

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

για την παράγραφο 5.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 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 απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

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, 

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

6.4 Για την παράγραφο 5.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 
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7.Κριτήριο Ανάθεσης 

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 

άποψη βάση τιμής  

  

8.Τόπος, τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς  

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και να την υποβάλει σε έντυπη μορφή, σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΔΕΥΠΥ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργό-

τερο έως την Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 12.00’. Η ημερομηνία αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο ει-

σερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ.   

Στον ενιαίο κλειστό φάκελο, εξωτερικά αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:  

α) η λέξη Προσφορά  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  

γ) ο τίτλος της σύμβασης  

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)  

ε) στοιχεία του νομικού προσώπου (ταχ. Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

 

Η προσφορά υποβάλλεται με αίτηση συμμετοχής εκτός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα 1), ενώ εντός 

του ενιαίου κλειστού φάκελου προσφοράς περιλαμβάνονται ο σφραγισμένος υποφάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής, σφραγισμένος υποφάκελος τεχνικής προσφοράς καθώς και ο σφραγισμένος υποφάκελος οι-

κονομικής προσφοράς.  

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) η-

μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, απαντώνται εγγράφως με ηλεκτρονική 

αποστολή στην ηλ. Διεύθυνση:        ed_ygeia@mou.gr  και αναρτώνται στην ιστοσελίδα: www.edespa-

ygeia.gr. 

 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην 

ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος και ώρα 14:00. 

mailto:ed_ygeia@mou.gr
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες υποβολής και  

αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες κατόπιν τεκμηρίωσης. Η εν λόγω 

ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-ygeia.gr). 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα (12) μήνες 

από την επομένη της υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

χρονική διάρκεια. 

 

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  

 
Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι έγ-

γραφα:  

Επίκαιρα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου όπως καταστατικά, αντίστοιχα 

ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και ισχύουν 

κατά την ημερομηνία της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των φακέλων προσφορών  

Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο αρχείο (Παράρτημα 3). 

 

 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Στον υποφάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού η περιγραφή 

των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου, καθώς και φωτοαντίγραφα συμβά-

σεων ή βεβαιώσεων για την απόδειξη της πενταετούς επαγγελματικής εμπειρίας του προσφέροντα οικο-

νομικού φορέα. Επίσης θα περιλαμβάνεται ενδεικτικό πρόγραμμα ενεργειών (χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 

έργου) και ομάδα έργου. 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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Για την Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα δηλώνονται τουλάχιστον δύο (2) άτομα, που θα διαθέτουν απο-

δεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών ως προς το 

αντικείμενο του έργου. Ένας δε εξ αυτών θα υποδειχθεί ως υπεύθυνος έργου. Κάθε προσφέρων θα πρέπει 

να προτείνει το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το ανθρώπινο δυναμικό για τη διοίκηση και την αποτε-

λεσματική εκπόνηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

1. Ο Υπεύθυνος έργου, θα πρέπει να έχει τη συνολική ευθύνη για το έργο και να διαθέτει τουλάχιστον 

πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, να συντονίζει τα στελέχη της Ομάδας Έργου 

του Αναδόχου και να έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή.  

2. Καθένα από τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να είναι αρμόδιο για συγκεκριμένο 

τομέα του έργου, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία του και τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε 

σχετικό αντικείμενο.  

3.Ειδικότερα, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τον Υπεύθυνο Έργου & τη σύνθεση της 

Ομάδας Έργου και να παρουσιάσει το οργανωτικό σχήμα διοίκησης του έργου και τα καθήκοντα κάθε 

μέλους της Ομάδας Έργου.  

4. Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα μπορούν να αντικατασταθούν 

με έγγραφη συναίνεση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΥ και θα πρέπει να συνεργάζονται συστηματικά με τα 

αρμόδια στελέχη αυτής καθώς και με τον επόπτη του έργου και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παρα-

λαβής του Έργου που θα οριστεί.  

Για την τεκμηρίωση των ως άνω στοιχείων για την Ομάδα Έργου πρέπει να κατατίθενται στην προσφορά 

(εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία: 

i. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίστοιχου μέλους της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομέ-

νου του Υπεύθυνου Έργου, στο οποίο να περιγράφονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε 

να προκύπτει ρητά και ευκρινώς η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.  

ii.  επισύναψη των σχετικών τεκμηρίων (βεβαιώσεις παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας κ.λ.π.). 

Οι τεχνικές προσφορές δεν βαθμολογούνται αλλά αξιολογούνται ως προς την πληρότητα του συνολικού 

φακέλου προσφοράς. 
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Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής (Έντυπο Οικονομι-

κής Προσφοράς στο Παράρτημα 2 της παρούσας),  μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγι-

σμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς. Θα 

είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα ή προσώπου και 

να φέρει σφραγίδα αυτού.  

Η οικονομική προσφορά που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, θα υποβληθεί σε 

ευρώ (€) και περιλαμβάνει την αξία του έργου, τον αναλογούντα ΦΠΑ και την συνολική τιμή για το έργο, 

αριθμητικώς και ολογράφως.  

Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του ανα-

δόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία 

οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή 

εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης 

της σύμβασης.  

 

9. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα 

 

9.1 Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου ε-

γκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (ε-

γκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωρο-

δοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 

(ΕΕ C 195 τη 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλή-

ματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
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(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδο-

κία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 

με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 

της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 

216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (α-

πάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμ-

φερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποι-

νικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139) 

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 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 
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την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοι-

κητικού Συμβουλίου. 

 

9.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η αναθέτουσα αρχή: 

γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 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 μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Οι υποχρεώ-

σεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικου-

ρική ασφάλιση, 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρό-

θεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  

Οι περ. α’ και β’ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανο-

μένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

 

9.3 Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

9.4 Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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10. Αποδεικτικά μέσα λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα 

 

10.1 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλε-

κτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 

10.2 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

10.3  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 80 ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικά 

τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυ-

πία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  

10.4. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:  

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους,  

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 9 οι προσφέροντες οικονο-

μικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

για την παράγραφο 9.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 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 απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

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 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 9.1.  

για την παράγραφο 9.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 

ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής α-

σφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 9.2, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευ-

τική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινω-

νικής ασφάλισης.  

Για τους 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 τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

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 όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 9.1 και 9.2 περ. α’ και β’. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρ-

θρου 81 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

10.5 Για την παράγραφο 9.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

11.Λόγοι Απόρριψης προσφοράς  

 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο όπως ορίζεται (βλ. και 

ειδικότερα παράγραφο 8 (Τόπος, τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς), 8.Α (Περιεχόμενο 
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(υπο)φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής) 8.Β (Περιεχόμενο (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς), 8.Γ. 

(Περιεχόμενο (υπο)φακέλου οικονομικής προσφοράς), 4 Εγγυήσεις 12 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 13 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διακηρυχθέντος έργου. 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
12.Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών - Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. Η 

Επιτροπή συντάσσει ένα πρακτικό με το οποίο αναδεικνύει τον προσωρινό ανάδοχο, ο οποίος σύμφωνα με 

τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σε 

συνδυασμό με την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του  εν λόγω έργου.  

 

13.Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
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υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 6 & 7 της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 6. 

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυ-

πία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει 

να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Αν μετά 

την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομι-

σθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της 

προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αίτημα 

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται 

με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για 

τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις πε-

ριπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

 

14.Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει μία ενιαία απόφαση κατακύρωσης και την κοινοποιεί, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στους λοιπούς προσφέροντες  

για να λάβουν γνώση, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει (αρθρ. 40 

παρ. 2 ν.4782/2021 που τροποποιεί αρθρ. 100 ν.4412/16). 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

• σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, εφόσον παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί 

αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 

• κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
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του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο 

γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.»  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης «θέτοντάς του προθεσμία που δε 

μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες» - από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης. 

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
15.Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

 

 

 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής στο πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης 

κατά της πρόσκλησης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όποιος έχει έννομο 

συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 

(Α΄8). 
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Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. 

Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ένσταση χωρεί και κατά της Απόφασης κατακύρωσης  αφού κοινοποιηθεί σε κάθε προσφέροντα με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει που φέρει 

ημερομηνία. Η προθεσμία υποβολής ως ορίζεται (5 ημέρες ) άρχεται από την επομένη της ημερομηνίας 

αυτής.  

 

16.Επίλυση διαφορών  

α) Επίλυση διαφοράς η οποία τυχόν προκύψει στη προσυμβατική-διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν οι δια-

τάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Για κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης επιλύονται από το 

ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

17.Ματαίωση της διαδικασίας 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει στο σύνολο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ανάθεσης καλείται ο Ανάδοχος για την υπογραφή σχετικής σύμβασης 

εντός προθεσμίας η οποία αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση. 
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18.Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο, της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

 

19. Διάρκεια του Έργου  

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι εννέα (9) μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης.  

Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς πρόσθετο κόστος, είναι δυνατόν να εγκριθεί 

αρμοδίως: είτε μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή, είτε με αίτημα του Αναδόχου όταν υποβληθεί 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης, είτε για λόγους 

ανωτέρας βίας. 

 

 
20. Παρακολούθηση - παραλαβή του έργου  
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τον επόπτη 

σύμφωνα με το άρθρο 216 και 219 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του 

ν.4782/2021 και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαι-

νόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμ-

βασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Η παρακολού-

θηση της εκτέλεσης της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει έκαστο παραδοτέο ηλεκτρονικά και σε δυο (2) φυσικά αντίγραφα. 

Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα διατυπώνει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του και στην συνέχεια 

θα προβαίνει σε σύνταξη Πρακτικού είτε Προσωρινής παραλαβής του σε περίπτωση τυχόν διαπιστωθεισών 
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ελλείψεων, παραλείψεων ή αδυναμιών αυτού είτε Οριστικής παραλαβής του σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 219 του ν 4412/2016, ως ισχύει. 

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται με την σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής (τμηματικά και οριστικό), 

προκειμένου να εκκαθαρισθεί και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. 

Η επίβλεψη του έργου δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παρα-

λείψεις που ενδεχομένως δεν θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του έργου.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν 

έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις (πρωτόκολλο προσωρινής παραλα-

βής), θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια (παρ.5 αρθρ. 219 ν 4412/2016).  

 

Ο Ανάδοχος με αίτημά του, που θα συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του θα μπορεί να αιτηθεί την 

τροποποίηση ημερομηνιών υποβολής παραδοτέων πριν την λήξη προθεσμίας και μέχρι 20 ημερολογιακές 

ημέρες.  

 
 

21.Χρηματοδότηση -Τρόπος πληρωμής 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου 

του ΕΠΑ, Υπουργείου Υγείας» με ενάριθμο ΠΔΕ 2021ΣΕ09100001 της ΣΑΕ 091 του Υπουργείου Υγείας  

Η αξία του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) 

καθαρή αξία, με αναλογούντα ΦΠΑ 24% ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00€) και επομένως 

ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού των  τριάντα επτά χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 

έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.  

H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τμηματική εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των 

υπό προμήθεια υπηρεσιών ως ακολούθως : 

 Πληρωμή ποσοστού 40% επί της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή 

του Παραδοτέου Π1 από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  
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 Πληρωμή ποσοστού 30% επί της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή 

του Παραδοτέου Π2 από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  

 Πληρωμή ποσοστού 30% επί της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή 

του Παραδοτέου Π3 από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  

 

Η ΕΔΕΥΠΥ, αφού παραλάβει το «Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής», από την αρμόδια Επιτροπή Παρα-

κολούθησης και Παραλαβής, θα το διαβιβάσει στον Ανάδοχο και θα τον καλέσει να εκδώσει το αντίστοιχο 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρωμή του:  

 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται στο λογαριασμό του Αναδόχου, με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής, από 

τον Υπεύθυνο λογαριασμού πράξης, αφού προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά και όλα τα προαναφε-

ρόμενα δικαιολογητικά και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ. 134453/23.12.2015 

(Β’2857/28.12.2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων-ΠΔΕ» όπως ισχύει, την υπ. αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (Β΄ 677/03.03.2017) ΥΑ Τεχνικής 

Βοήθειας όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147/08.08.2016), όπως ισχύει 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενερ-

γούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

22. Τροποποίηση της σύμβασης 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, με 

Απόφαση του Οργάνου Διοίκησης. 

 
23.Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3.4.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
24. Υποκατάσταση  

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των συμφωνημένων 

υπηρεσιών.  

 
 

25. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, και 

λύεται αυτόματα η παρούσα σύμβαση. 

 

26. Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωμάτων  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από τη σύμβαση 

σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας 

Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.  

 

27. Τελικές Διατάξεις  
 

Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας εκ 

μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι 

προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025». 

 

 Ημερομηνία:……………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
 

ΠΡΟΣ:  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……(όνομα επώνυμο)……. κάτοικος …..………, σύμφωνα με τ………… (καταστατικό, 

απόφαση, άλλο) ….… νόμιμος εκπρόσωπος τ……(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή 

συνεταιρισμό) ……………………………………………………………………… ………………………………………………..……………………

………………………………………………………………  

με έδρα ……………………………..……….. (πόλη) του νομού ………………………….………………, 

οδός……….…………………………………………..……………………..……αριθ. .……....….. Τ.Κ. ………..……  

τηλέφωνα επικοινωνίας: ………………………………………………………………………………………………….  

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Email: ……………………………………………………………………………………………………….…………..……..  

αποδεχόμενος όλους τους όρους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του 

Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την 

περίοδο 2021-2025» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………….. Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στη διαδικασία.  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι για δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ημερομηνία: …….…………..  

                                                                                                                     Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση  του Εθνικού Προγράμματος 

Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025» 

 

 Ημερομηνία:……………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. : 

Τηλ: 

Fax: 

Email: 

ΠΡΟΣ: 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Σε ευρώ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Σε ευρώ 

Αξία Έργου 
(Οικονομική Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ) 
  

ΦΠΑ (24%) επί της αξίας 

της Οικονομικής 
Προσφοράς 

  

Σύνολο Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ 

(24%) 
  

Η προσφορά μου ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης. 

 

                                                                                                         Ο Προσφέρων 

                           (Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.  για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας για την Κατάρτιση 

του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025» 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

                                                                                                                                       Ημερομηνία:        20 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Υπογραφή) 

                                                                                                    Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 

για το νομικό πρόσωπο «………» του οποίου είμαι νόμιμος εκπρόσωπος,  

A) δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία τα οποία είχαν υποβληθεί στον κατάλογο προμηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔΕΥΠΥ και βάσει των οποίων προέκυψε η εγγραφή στον εν λόγω 

κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υ-

πηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοή-

θεια 2014-2020 (αρ.πρωτ.                Βεβαίωσης) 

      B) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αριθμ.            Πρόσκλησης της ΕΔΕΥΠΥ  

      Γ) θα τηρήσουμε τις οριζόμενες απαιτήσεις από τις διατάξεις περί ΤΠΑ και εγκυκλίους, ως ισχύουν 
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