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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ και του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο
επειγουσών αναγκών νέων δράσεων και πολιτικών κατά την περίοδο αντιμετώπισης
της επιδημίας CoViD-19»
Ο Υπουργός Υγείας έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. Β. Κικίλια στη θέση του Υπουργού
Υγείας.
Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
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.
Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) Αντικατάσταση της υπ΄
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπ. Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπ. Απόφασης «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»».
Την υπ΄αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3.3.2017) Υπουργική Απόφαση σχετικά με
τις Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και
Υπηρεσιών και ειδικότερα το άρθρο 118 παρ. 1,2,3,4 περί απ΄ ευθείας αναθέσεων-συμβάσεων όταν η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000,00 ευρώ).
Τη με αριθμ. πρωτ. 1526/31-5-2017 1η Τροποποίηση του Π/Υ του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) τη με αριθμ. πρωτ. 3384/15-12-2017 2η Τροποποίηση, τη με αριθμ.
πρωτ. 2033/23-7-2018 (ΑΔΑ 6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 3Η Τροποποίηση και τη με αριθμ. πρωτ. 3059/29-11-
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10.

11.
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13.
14.

2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η Τροποποίηση και τη με αρ. πρ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΝ465ΧΙ8ΖΘΒ) 5η Τροποποίηση αυτής, τη με αρ.πρωτ.953/07-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΗΟ46ΜΤΛΡ) 6η Τροποποίηση
αυτής για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
Τη με αριθμ. πρωτ. 1844/4-8-2016 την ορθή επανάληψη της Απόφασης Ένταξης στις 9-8-2016 (ΑΔΑ
1729Χ4653Ο7-Ι4Δ) της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5001240 (Υποέργο 1) στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα 2014-2020, τη με αριθμ. πρωτ. 3589/29-12-2017 Τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ
ΨΛΟΠ465ΧΙ8-ΨΙΦ), τη με αριθμ. πρωτ. 1303/23-5-2018 (ΑΔΑ 72ΡΚ465ΧΙ8-5Ι4) 2η Τροποποίηση, τη
με αριθμ. πρωτ. 2904/12-11-2018 (ΑΔΑ ΨΞΣΩ465ΧΙ8-ΡΞ7) Ορθή επανάληψη της 19/11/2018 της 3ης
Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, τη με αριθμ. πρωτ. 2551/29-10-2019 (ΑΔΑ 6ΑΑΑ465ΧΙ8807)
4η Τροποποίηση και τη με αρ. πρωτ. 1355/24-6-2020 (ΑΔΑ ΩΧΠ446ΜΤΛΡ-3ΦΣ) 5η τροποποίηση της
Απόφασης Ένταξης.
Τη με αριθμ. Πρωτ. 1953/7-10-2016 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα Υποέργου 1 της πράξης
«Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» στο
ΕΚΤ με κωδικό ΟΠΣ 5001240, τη με 1286/27-6-2017 (ΑΔΑ Ω53Κ465ΦΥΟ-6Ρ1) 1η Τροποποίηση, τη
με αριθμ. πρωτ. 133/23-1-2018 (ΑΔΑ Ψ3ΝΣ465ΦΥΟ-2ΣΦ) 2η τροποποίηση, τη με αριθμ.
πρωτ.2303/3-12-2018 (ΑΔΑ Ω3ΑΥ465ΦΥΟ-Μ5Ω) 3η Τροποποίηση αυτής, τη με αριθμ. πρωτ. 2503/111-2019 (ΑΔΑ 6ΓΜΜ465ΦΥΟ-Θ0Υ) 4η Τροποποίηση και τη με τη με αριθμ. πρωτ. 1929/02-10-2020
(ΑΔΑ:ΩΑΣΚ465ΦΥΟ-ΕΘ5) 5η Τροποποίηση αυτής, ειδικότερα δε τη κατηγορία δαπάνης Β: «Παροχή
Υπηρεσιών», Β.3: «Υπηρεσίες Συμβούλων» με έγκριση πίστωσης ποσού 51.240,00 € και διαθέσιμο
υπόλοιπο πίστωσης ποσού 49.460,60 €
Την ανάγκη για νομική υποστήριξη στο Υπουργείο Υγείας και στην ΕΔΕΥΠΥ για την ανάσχεση της
επιδημίας COVID-19 με αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
Τη με αριθμ. Πρωτ. 2664/23-12-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ορισμού Επιτροπής
Επίβλεψης και Παραλαβής έργων συγχρηματοδοτούμενης Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α)
έτους 2021.
Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τις 15.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσοστού 24%, δαπάνη που θα βαρύνει το πρόγραμμα Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και την
κατηγορία δαπάνης «Β.3.1. Σύμβουλοι» στο υποέργο 1 της πράξης με ΟΠΣ 5001240.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 118 παρ.1,2,3,4 του Ν.4412/2016 για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεσης υλοποίηση του κάτωθι έργου
«Παροχής υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ και του Υπουργείου Υγείας,
στο πλαίσιο επειγουσών αναγκών νέων δράσεων και πολιτικών κατά την περίοδο αντιμετώπισης
της επιδημίας COVID-19», υποέργο 1 της Πράξης με
κωδικό ΟΠΣ 5001240, η οποία
συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα.
Β. Η αξία του έργου ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες και πενήντα ευρώ (12.050,00 €) ενώ ο
συνολικός προϋπολογισμός με συμπερίληψη του ΦΠΑ 24% σε ύψος δεκατέσσερις χιλιάδες και
εννιακόσια σαράντα δύο ευρώ (14.942,00€).
Γ. Την έγκριση των όρων για την υποβολή και αξιολόγηση προσφοράς (και δικαιολογητικών),
για το έργο «Παροχής υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ και του
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Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο επειγουσών αναγκών νέων δράσεων και πολιτικών κατά την
περίοδο αντιμετώπισης της επιδημίας COVID-19» και την έγκριση των όρων υλοποίησης όπως
ακολουθούν
Δ. Την ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης στην κα Μαρκάκη Μιχαλίτσα
Ε. Την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΥΠΥ www.edespa-ygeia.gr. και στην
ιστοσελίδα του Υπ. Υγείας www.moh.gov.gr
Συνημμένο: Τεύχος Πρόσκλησης για υποβολή Προσφοράς στο έργο «Παροχής υπηρεσιών συμβούλου
νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ και του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο επειγουσών αναγκών νέων
δράσεων και πολιτικών κατά την περίοδο αντιμετώπισης της επιδημίας COVID-19», ως αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΠΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ CΟVΙD-19»

Προϋπολογισμός: 14.942,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισθείσα αξία έργου: 12.050,00 €
ΦΠΑ 24% : 2.892,00 €)
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I.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ και
του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο επειγουσών αναγκών νέων δράσεων και
πολιτικών κατά την περίοδο αντιμετώπισης της επιδημίας CoViD-19»
Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
(ΕΔΕΥΠΥ)
Κατηγορία Δαπάνης: Β.3. «Υπηρεσίες Συμβούλων» «Β.3.1. Σύμβουλοι» (Υποπρόγραμμα Α’)
στο Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, και στο έργο με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1,
υλοποίηση με ΑΥμΙΜ)
Διάρκεια: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Προϋπολογισμός: 14.942,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων
κρατήσεων: ήτοι Προϋπολογιζόμενη αξία έργου :12.050,00 ευρώ , ΦΠΑ 24% : 2.892,00 ευρώ
Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος
Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ (Υποπρόγραμμα Α’), το έργο με ΟΠΣ 5001240
(υλοποίηση με αυτεπιστασία) και το κωδ. ΠΔΕ 4911 και ενάριθμο 2016ΣΕ49110000.
Δημοσιότητα: Αναρτάται στην ιστοσελίδα www.edespa-ygeia.gr, και στην ιστοσελίδα του
Υπ. Υγείας www.moh.gov.gr., και αποστέλλεται στην κα Μιχαλίτσα Γ. Μαρκάκη, νομικό, κάτοικο
Αθηνών, οδός Μάντζαρου 7, με ΑΦΜ: 151327509 και ΔΟΥ: Κορίνθου
Πληροφορίες:
ΕΔΕΥΠΥ,
κ.
Δημοπούλου
Δήμητρα
(τηλ:
2131500802,
mail:
ddimopoulou@mou.gr) και Παντελάκη Κυριακή (τηλ:2131500820, mail:kpantelaki@mou.gr)
Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν μέχρι 3 ημέρες πριν την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφοράς

II.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρινόμενο άμεσα και αποτελεσματικά στην διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας εν μέσω της πανδημίας, οργανώνει και υλοποιεί επείγουσες δράσεις στους τομείς
πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης
ανακατευθύνοντας στοχευμένες δράσεις και πολιτικές με κύριο μέλημα:
1. Την αποτελεσματική προστασία του πληθυσμού της χώρας στις συνθήκες της πανδημίας
CoViD-19
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2. Την ενίσχυση των άυλων και υλικών υποδομών για την έγκαιρη και ικανή υποστήριξη των
Δομών Υγείας
3. Την ενίσχυση του συστήματος υγείας με παράλληλες και υποστηρικτικές δράσεις για τους
παρέχοντες υπηρεσίες υγείας και για τους λήπτες των υπηρεσιών και με μέριμνα για τους
πληθυσμούς και άτομα σε αυξημένη ευαλωτότητα.
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στην Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και στο Υπουργείο, για την συγχρηματοδότηση δράσεων που
αφορούν την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την
ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας και τον περιορισμό των επιπτώσεων της CoViD- 19, για
την προστασία της υγείας των ατόμων, την προστασία και ενδυνάμωση του προσωπικού στις
μονάδες υγείας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος Υγείας.
Η νομική υποστήριξη αφορά την καταγραφή – αποδελτίωση δυνατοτήτων αξιοποίησης
ενωσιακών πόρων του ΕΣΠΑ μέσω των διαρθρωτικών Ταμείων, των νέων πρωτοβουλιών της
ΕΕ, τον έλεγχο συμβατότητας των δράσεων με το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες εφαρμογής
της ΕΕ ιδίως στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014 -2023 και κατά την μεταβατική περίοδο των δύο
χρηματοδοτικών περιόδων δηλαδή την περίοδο
2021-2023,
την ωρίμανση εφαρμογής
πολιτικών και δράσεων με υποστήριξη του απαιτούμενου νομοθετικού έργου του Υπουργείου, με
προτάσεις διατάξεων, προτάσεις απλούστευσης για την διασφάλιση της απρόσκοπτης εφαρμογής
νέων δράσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, προτάσεις συνεργασιών μέσω προγραμματικών
συμβάσεων.
Στις ζητούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες
δεν περιλαμβάνονται σαφώς,
υπηρεσίες νομικής υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ κατά την προετοιμασία εγγράφων για διαδικασίες
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή νομικής υποστήριξης σε όλες τις μονάδες της ΕΔΕΥΠΥ (3
μονάδες και υπό ανάπτυξη 4η), κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους, ο Σύμβουλος θα
υποστηρίζει την ΕΔΕΥΠΥ και τον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Υπουργό, ενδεικτικά στις κάτωθι
αρμοδιότητες:
Προτάσεις εξειδίκευσης δράσεων σχετικών με τους στόχους που περιγράφηκαν στην
προηγούμενη ενότητα «Α» και
έγκαιρο προγραμματισμό με επιλογές των μέσων
χρηματοδότησης και ιδίως για:
 Την ωρίμανση των δράσεων αυτών και την διασφάλιση της εφαρμογής τους με
συμβατότητα ως προς το ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό και ενδεχομένως προτάσεις
διατάξεων για νέες ρυθμίσεις.
 Την υλοποίηση σύνθετων έργων με συνδικαιούχους Φορείς εποπτευόμενους από το
Υπουργείο Υγείας ή εποπτευόμενους Φορείς άλλων Υπουργείων με υποστήριξη στην
κατανόηση διάκρισης ορίων καταστατικών αρμοδιοτήτων, διάκρισης ρόλων, πρόταση του
καταλληλότερου σχήματος συνεργασιών αρμοδιοτήτων μεταξύ φορέων την πρόταση
κοινής παρακολούθησης αποτελεσμάτων, καταγραφή σε μνημόνιο συνεργασίας,
Προγραμματική σύμβαση ή άλλο.
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Την αποδελτίωση αναγκών, συγκέντρωση προτεινόμενων δράσεων, προσαρμογή των
μέτρων και πολιτικών σε υλοποιήσιμες δράσεις, προτάσεις για νέες διατάξεις που
διασφαλίζουν κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή την κανονικότητα και
αποτελεσματικότητα υλοποίησης των δράσεων
την υποστήριξη του Γραφείου του Υπουργού στην κατάλληλη προετοιμασία διατάξεων
για την προώθηση της εφαρμογής πολιτικών και δράσεων σύμφωνα με τους στόχους που
ανωτέρω περιγράφηκαν που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων στο πλαίσιο
του εθνικού σχεδίου για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας και τον περιορισμό
των επιπτώσεων της CoViD- 19, για την προστασία της υγείας των ατόμων, την
προστασία και ενδυνάμωση του προσωπικού στις μονάδες υγείας, την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας του συστήματος Υγείας κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και την
συνολική ενίσχυση και θωράκιση των Υπηρεσιών με διάρκεια.

Η υποστήριξη παρέχεται με τις κάτωθι εργασίες, (ή ανάλογες, κατόπιν σχετικών ερωτημάτων
που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία) και αφορούν:
 σύνταξη αναφορών γνωμοδοτήσεων για θέματα ερμηνείας, νομολογίας, ορθής εφαρμογής
θεσμικού πλαισίου γενικότερα με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες λήψης μέτρων πολιτικής,
σχεδιασμού και εφαρμογής έργων που δεν αποτελούν δημόσιες συμβάσεις
 τακτική ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της νομοθεσίας που επηρεάζουν ερωτήματα
που του έχουν τεθεί ή που αφορούν ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο των
υποστηριζόμενων οργανικών μονάδων
 περίγραμμα κανόνων λειτουργίας για νέα έργα CoViD- 19 αλλά και για την μετά CoViD εποχή,
περίοδο ανάκαμψης
 περίγραμμα διατάξεων που επηρεάζουν τα ήδη συγχρηματοδοτούμενα έργα και τον τρόπο
που αυτά μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με της ανάγκες της επιδημίας του CoViD19 που βιώνουμε
 Διαμόρφωση και παράδοση ηλεκτρονικού αρχείου με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε.
για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και την επόμενη Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ,
για το Ταμείο ανάκαμψης ΕΣΠΑ και τα λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και πηγές, προκειμένου για
αναζήτηση και υλοποίηση έργων που συνδέονται ή επηρεάζονται με της ανάγκες της
πανδημίας και την μετά CoViD εποχή
 κωδικοποίηση, ανά τετράμηνο και παράδοση ηλεκτρονικά των απαντήσεων που παρέχει ανά
θεματική και αντικείμενο
 υποστήριξη στην οργάνωση και ενημέρωση του αρχείου νομολογίας, καθώς και για τη
συνεχή επικαιροποίηση του σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου.
 ανταπόκριση, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου σε εκπαιδευτικές/ενημερωτικές ενέργειες
(ενδεικτικός αριθμός δύο (2)) της ΕΔΕΥΠΥ για συμπλήρωση γνώσεων και ενημέρωση των
στελεχών σε θέματα νομικής φύσεως, εφ΄ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Οι συναντήσεις
θα καθορίζονται σε συνάρτηση των αναγκών που προκύπτουν και σε συνεννόηση με τον
ανάδοχο.
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Για την άρτια παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες
του εξ΄ αποστάσεως διαρκώς όποτε αυτό του ζητείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, teleconference, καθώς και με αυτοπρόσωπη τακτική παρουσία
τρεις φορές την εβδομάδα στο Υπουργείου Υγείας και εναλλακτικά στα γραφεία της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και όπως επιτρέπεται από τους σε ισχύ περιορισμούς της
κινητικότητας. Με έγγραφη ή ηλεκτρονική εντολή/πρόσκληση δύναται να προσδιορίζεται
διαφορετικός τόπος παροχής των υπηρεσιών (π.χ. παρουσία σε τεχνικές συναντήσεις σε άλλη
υπηρεσία) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών.

Β.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τετραμηνίες εκθέσεις πεπραγμένων, με καταγραφή των ενεργειών που θα έχουν υλοποιηθεί από
τον ανάδοχο του έργου κατά τη διάρκεια του τετραμήνου σύμφωνα με το αντικείμενο του
έργου, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Στις Εκθέσεις θα επισυνάπτονται ως παράρτημα:




όλα τα υπομνήματα, αναφορές, γραπτές γνωμοδοτήσεις νομικής φύσης κατά περίπτωση
όπως περιγράφονται στη παρ. Β.1, καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία που τα
συνοδεύουν και αναφέρονται.
το παρουσιολόγιο του αναδόχου που θα αφορά στο τετράμηνο που προηγήθηκε, για την
πιστοποίηση της τακτικής συνεργασίας του αναδόχου με την ΕΔΕΥΠΥ και την Ηγεσία,
(Γραφείο Υπουργού, Οργανική Μονάδα) επί τόπου στις δύο έδρες. Τα παρουσιολόγια
εκδίδονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον ανάδοχο και συνυπογράφονται κάθε
μήνα, από τον προϊστάμενο της υποστηριζόμενης ή υποστηριζόμενων οργανικών μονάδων,
όπου με ταυτοπρόσωπη παρουσία παρασχέθηκαν.

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανάθεσης νέων παρόμοιων υπηρεσιών μετά από
σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.
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Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

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:
a. 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),
b. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
c. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας ή πρόσωπο αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης εάν η αναθέτουσα αρχή:
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a. 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
b. 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,
Ο ενδιαφερόμενος 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.
Ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα
διενεργηθεί από την Μονάδα Α της ΕΔΕΥΠΥ, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 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 διοίκηση (διαχείριση έργου και οικονομική διαχείριση) της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής
θα διενεργηθεί από την Μονάδα Γ της ΕΔΕΥΠΥ, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα
ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
αυτής.
Η αρμόδια υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ) με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της
σύμβασης, επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας (Ν.4412/2016, άρθρο
216).
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Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.
ΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα
διενεργηθεί από την ΕΔΕΥΠΥ / Μονάδα Α, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 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 διοίκηση (διαχείριση έργου και οικονομική διαχείριση) της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής
θα διενεργηθεί από την ΕΔΕΥΠΥ / Μονάδα Γ, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα
ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
αυτής.
Η αρμόδια υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ) με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της
σύμβασης, επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας (Ν.4412/2016, άρθρο
216).
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της
σύμβασης.
Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου ορίζεται σε:
Αξία έργου: μέχρι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων και πενήντα ευρώ (12.050,00€),
Αναλογών Φ.Π.Α. 24%:μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ
(2.892,00 €)
Συνολική δαπάνη έργου : ποσό ύψους ως και δεκατέσσερις χιλιάδες και εννιακόσια
σαράντα δύο ευρώ (14.942,00€) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
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Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις καθώς και έξοδα και
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις, με την
προϋπόθεση υποβολής των παραδοτέων και εκπλήρωσης των εν γένει υποχρεώσεων του
αναδόχου, γεγονός που θα επιβεβαιώνεται από το οικείο πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής.
Έκαστη δόση θα αφορά στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το τετράμηνο που
προηγήθηκε.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού.
Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ειδικότερα από το διαρθρωτικό ΕΚΤ στο ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Η
δαπάνη θα βαρύνει την πράξη «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5001240 (ΠΕ 01), κωδ. ΠΔΕ 4911 και
ενάριθμο 2016ΣΕ49110000 και τον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2021 (Υποπρόγραμμα Α΄), και ειδικότερα τις πιστώσεις της
κατηγορίας δαπάνης Β:«Παροχή Υπηρεσιών», Β.3:«Υπηρεσίες Συμβούλων» Β.3.1
«Σύμβουλοι».
Η. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την ΕΔΕΥΠΥ, την Ηγεσία του Υπουργείου, καθώς και
όποιον άλλο φορέα του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη,
απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν τη κάλυψη του
παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος του για το
υπόλοιπο ποσό.
ΙΙΙ.ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι αποδέκτες της παρούσας θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς σύναψη σύμβασης, με
την υποβολή φακέλου μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. στην
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Γλάδστωνος 1α και Πατησίων,
στον 4ο όροφο γρ. Πρωτοκόλλου, με τ.κ.:106 77, στην Αθήνα, είτε αποστέλλοντας τον
ταχυδρομικά.
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Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1) Την προσφορά του αναδόχου η οποία πρέπει θα να αναφέρει τον τίτλο του έργου και
να είναι σύμφωνη: α) με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ως προς το φυσικό
αντικείμενο β) η προσφορά θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη αξία του έργου που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τo οικονομικό αντικείμενο της παρούσας: Π/Υ 12.050,00
ευρώ και συνολικής αξίας 14.942,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ύψους 24%.
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τα
αναφερόμενα στο άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ:147/Α’/2016)
3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
4) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Η αποσφράγιση του φακέλου γίνεται από την Μονάδα Γ΄ προκειμένου να διαπιστωθεί η
πληρότητα και η ορθότητα των συμπεριλαμβανομένων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
δεκαπέντε (15) ημερών μετά την παραλαβή της πρόσκλησης.

Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας, και εφόσον δεν ματαιωθεί
η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΥ
αποστέλλει την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και τον καλεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα ημέρες.
Δεν απαιτείται να προσκομισθεί εγγύηση καλή εκτέλεσης λόγω του ύψους του οικονομικού
αντικειμένου του έργου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή)


Γραφείο Υπουργού Υγείας



Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Κοντοζαμάνη



Γραφείο Υφυπουργού κας. Ράπτη



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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