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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ 29-11-2022 

(Βελτιώσεις σελ. 8 και 10) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ    

ΜΟΝΑΔΑ B “ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠ. 

ΥΓΕΙΑΣ” 

Αθήνα:  18-11-2022 

Αρ. Πρωτ.:   1793 

Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων  

ΠΡΟΣ:  

Συμβουλευτική Εταιρεία 

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  

DOME Consulting IKE 

Email: info@domeconsulting.gr  

  

 

 

 

Ταχ. Κώδικας: 106 77, Αθήνα 

Πληροφορίες: Παράσχος Λυγερούδης,  

Μαρία Καθαράκη 

Τηλέφωνο: 2131500834, 2131500801 

E-mail: plygeroudis@mou.gr; 

mkatharaki@mou.gr 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση αντικειμένου 

δημοσιότητας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» του Υποέργου 2 «Υποστήριξη της εφαρμογής του 

θεσμού του Προσωπικού Ιατρού με αναδιοργάνωση της διάρθρωσης Υπηρεσιών της 

ΠΦΥ» της Πράξης «Μηχανισμός Ενίσχυσης της Εγγραφής των Πολιτών σε Προσωπικό 

Ιατρό» με Κωδικό ΟΠΣ 5184420 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ως διακριτό υποέργο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

 

Ο Υπουργός Υγείας 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

(Π.Δ. 63/2005 , Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119  του ν. 

4622/2019 (ΦΕΚ 133 /Α’/ 07-08-2019) 

2. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως την παρ. 10 
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του άρθρου 6 «…οι αναθέτουσες αρχές  μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα 

τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος  Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη 

αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 €..» και το 

άρθρο 118, όπως ισχύει.  

3. του Ν.4782/2021  (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία», όπως ισχύει. 

4. του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(EEL156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’/06-12-

2005) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Του Ν. 4931/2022 (ΦΕΚ 94/Α’/13-05-2022) «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».   

6. της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/07-08-2019)  «Επιτελικό κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.   

7. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

8. του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως 

ισχύει. 

9. του Π.Δ. 68/2021 (ΦΕΚ 155/Α’/31-08-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας 

Υπουργού και Υφυπουργών»    

2. Την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.12.2014 με αριθμό C(2014) 10138 

final/17-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην 

ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (Κωδικός CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014), 

όπως τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 

C(2018) 8937 final/13-12-2018 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ: 3417/27.12.2018), την Εκτελεστική 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020) 8589 final/30-11-2020 (αριθμ. πρωτ. 

ΕΥΔ ΜΔΤ: 2573/3.12.2020), την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 

C(2021) 5518 final/20.07.2021 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΜΔΤ: 1426/26.07.2021) και την Εκτελεστική 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2021) 9530 final/13.12.2021 (αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ 

ΜΔΤ: 2222/16.12.2021) και ισχύει 
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3. Την υπ’ αρ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ΦΕΚ Β΄ 1885/27-6-2016 ΚΥΑ για την διάρθρωση της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 65199/20-06-2019 

(ΦΕΚ:2557/B’/27-06-2019) ΚΥΑ και ισχύει. 

4. Την με αριθμ. πρωτ.137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 /20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) 

υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/ 

31.07.2015 (ΦΕΚ Β’1822) υπουργικής 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» (Β΄ 5968), όπως 

ισχύει. 

5. Tην υπ’ αριθ. 1238/01-08-2022 Απόφαση για την ένταξη της πράξης «Μηχανισμός Ενίσχυσης της 

Εγγραφής των Πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό» με Κωδικό ΟΠΣ 5184420 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», καθώς και τη ΣΑΕ 491/1 του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός έργου 2022ΣΕ49110003) από την οποία 

χρηματοδοτείται η πράξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την αρ. πρωτ. Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 48233/23-08-2022 (ΦΕΚ 4575/Β’/30-08-2022)  Κοινή Υπουργική 

Απόφαση «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό 

ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζημίωσης και εκκαθάρισης της 

αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης 

των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).» 

7. Το γεγονός ότι η με την παρούσα η εγκρινόμενη συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας για την εφαρμογή του νέου 

θεσμού του προσωπικού ιατρού» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη της εφαρμογής του 

θεσμού του Προσωπικού Ιατρού με αναδιοργάνωση της διάρθρωσης Υπηρεσιών της ΠΦΥ» της 

συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», πράξης «Μηχανισμός 

Ενίσχυσης της Εγγραφής των Πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό», με κωδ. ΟΠΣ 5184420, ΣΑΕ 491/1, 

ενάριθμος κωδικός 2022ΣΕ49110003. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

Α. την έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του αντικειμένου 

«Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας για την εφαρμογή του νέου Θεσμού του Προσωπικού 

Ιατρού» του Υποέργου 2 «Υποστήριξη της εφαρμογής του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού με 

αναδιοργάνωση της διάρθρωσης Υπηρεσιών της ΠΦΥ» της Πράξης «Μηχανισμός Ενίσχυσης της 

Εγγραφής των Πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό» με Κωδικό ΟΠΣ 5184420, η οποία συγχρηματοδοτείται 

από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΣΑΕ 491/1 (ενάριθμος κωδ. 
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2022ΣΕ49110003) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 και το άρθρο 118 του 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Η αξία του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ύψος των 30.000,00 ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός έργου 37.200,00 ευρώ. 

Β. Την έγκριση των όρων για υποβολή και αξιολόγηση προσφοράς, για το έργο «Υπηρεσίες 

Συμβούλου Επικοινωνίας για την εφαρμογή του νέου Θεσμού του Προσωπικού Ιατρού»  και την 

έγκριση των όρων υλοποίησής του έργου, όπως ακολουθούν.  

Γ. Την ηλεκτρονική αποστολή της Πρόσκλησης για υποβολή Προσφοράς στην Συμβουλευτική Εταιρεία 

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων DOME Consulting ΙΚΕ. 

Δ. Την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας http://www.moh.gov.gr  στην 

ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  http://www.edespa-ygeia.gr/ , στο Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Συνημμένο: Τεύχος «Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο»  

 

 

Το Στέλεχος της 

Μονάδας Β’ 

Η Προϊσταμένη της 

Μονάδας Β’ 

Η Προϊσταμένη της 

ΕΔΕΥΠΥ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράσχος Λυγερούδης Μαρία Καθαράκη Φωτεινή Δαλαβέρη Αθανάσιος Πλεύρης 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Υπουργού  

 Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού  

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφεία Γενικών Γραμματέων  

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, Μονάδα Β’ 

  

http://www.moh.gov.gr/
http://www.edespa-ygeia.gr/
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» 

Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

1. Ταυτότητα του έργου 

Το έργο αφορά στην παροχή στο Υπουργείο Υγείας συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής 

επικοινωνίας για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ταυτότητας σύμφωνα με τις πρόσφατες 

μεταρρυθμίσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον 

Προσωπικό Ιατρό καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων που μπορεί να ανακύψουν κατά 

την υλοποίηση της προαναφερόμενης στρατηγικής. 

Τίτλος Έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» 

Κατηγορία Έργου: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 

Διάρκεια: επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Προϋπολογισμός: 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων 

(κωδ. Π.Δ.Ε.: 2018ΣΕ49110004) 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» 

με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο της Πράξης 

«Μηχανισμός Ενίσχυσης της Εγγραφής των Πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό» με Κωδικό ΟΠΣ 5184420 η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ΣΑΕ 491/1 (Κωδ. 

2022ΣΕ49110003). Αφορά μέρος από το συνολικό υποέργο 2 με τίτλο «Υποστήριξη της εφαρμογής 

του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού με αναδιοργάνωση της διάρθρωσης υπηρεσιών της ΠΦΥ» και 

ενεργοποιείται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:   79416200-5 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υγείας/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΕΔΕΥΠΥ) που εδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Γλάδστωνος, αριθ. 1A, Τ.Κ. 10677, και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης). 

Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016 (άρθρο 118 περί απ΄ ευθείας αναθέσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 

του Ν.4782/2021    

Δημοσιότητα: Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr και στον οικείο ιστότοπο 

της υπηρεσίας www.edespa-ygeia.gr  Καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.edespa-ygeia.gr/
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Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: Παράσχος Λυγερούδης (Στέλεχος Μονάδας Β), τηλ. 213500834, 

Μαρία Καθαράκη (Προϊσταμένη Μονάδας Β), τηλ. 2131500801 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ για την παρούσα θα παρέχονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, εφόσον ζητηθούν εγγράφως έως το αργότερο 3 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

ed_ygeia@mou.gr ; plygeroudis@mou.gr, mkatharaki@mou.gr,). 

 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 

H πανδημία της COVID-19 επέφερε οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές συνέπειες στη χώρα με 

πρωτοφανή τρόπο. Η κρίση επέφερε αιφνίδια και σημαντική αύξηση των δημόσιων επενδύσεων που 

απαιτούνται στα συστήματα υγείας των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους. 

Επιδείνωσε δε την κατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, μειώνοντας έτσι 

την κοινωνική συνοχή στα κράτη μέλη.  

Μέτρα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δύναται να ληφθούν με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι άνευ 

προηγουμένου επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19 (Κανονισμός (ΕΕ) 

2020/2094 του Συμβουλίου). Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2221/2020 προβλέπει τη δυνατότητα αξιοποίησης 

των πόρων REACT-EU «…πρωτίστως για επενδύσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες για τις υπηρεσίες 

υγείας, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας σε θεσμικό, 

επίπεδο και σε επίπεδο κοινότητας και οικογένειας, ιδίως στους τομείς που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την πανδημία της COVID-19 και χρήζουν ταχείας αναζωογόνησης». Οι πόροι REACT-

EU ενδείκνυται να επικεντρωθούν αποκλειστικά στον νέο θεματικό στόχο «Στήριξη της 

αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της 

πανδημίας της COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της 

οικονομίας». Λόγω της πανδημίας, πολλά μέτρα πολιτικής στον τομέα της Υγείας επιταχύνθηκαν στην 

εφαρμογή τους για όφελος των πολιτών, όπως ο προσωπικό ιατρός, η ψηφιακή υγεία κλπ. 

Από τη διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας της COVID-19 αναδείχθηκε η σημαντικότητα της 

ΠΦΥ ως βασικού  πυλώνα για την ανθεκτικότητα του ΕΣΥ. Σε όλη την περίοδο της πανδημίας 

αποδείχθηκε ο σημαντικός και κυρίαρχος ρόλος της ΠΦΥ τόσο στην παρακολούθηση των ασθενών με 

τον ιό SARS-CoV-2 αλλά και ασθενών με άλλα νοσήματα- οξέα που χρήζουν άμεσης παραπομπής αλλά 

και χρόνια -, όσο και στους εμβολιασμούς στις δομές της ΠΦΥκαι στους εμβολιασμούς κατ’ οίκον. 

Ο Ν.4931/2022 (ΦΕΚ 94Α) «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του 

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 

άλλες επείγουσες διατάξεις»  προβλέπει την αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(ΠΦΥ) με την τροποποίηση και εξειδίκευση του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

Επιδιώκει την αναδιοργάνωση της συγκρότησης και διάρθρωσης της ΠΦΥ η οποία αποτελεί το πρώτο 

σημείο επαφής των πολιτών με τις μονάδες υγείας, παρέχει το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης και 

mailto:ed_ygeia@mou.gr
mailto:plygeroudis@mou.gr
mailto:mkatharaki@mou.gr


ΑΔΑ: 6ΠΛΙ465ΦΥΟ-ΠΚΓ



ΣΧΕΔΙΟ 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα 2014-2020 
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Σελίδα 7 από 22 

θεραπείας, ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών, αποτελεί δομικό 

θεμέλιο για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ο Προσωπικός ιατρός για κάθε πολίτη συμβάλλει στο συνεχές της φροντίδας, στη ποιοτική 

διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη διεύρυνση των παροχών για τον πολίτη, μέσα από 

την πρόληψη και προαγωγή της υγείας, ενημέρωση και καθοδήγηση του πολίτη στο ΕΣΥ/στις 

υπηρεσίες υγείας. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:  

 Απευθείας πρόσβαση  

 Εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων  

 Καλύτερη και συντονισμένη αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών  

 Αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων 

 Επιμέλεια του ΑΗΦΥ κάθε ασθενή 

Το συνεχές στην φροντίδα χτίζει ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης με ασθενείς, πολίτες, κοινότητες, 

και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα του συστήματος, στην βέλτιστη διαχείριση των αναγκών υγείας 

των πολιτών. Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού απαντά στις προκλήσεις που έχει αναδείξει η 

χαρτογράφηση αναγκών υγείας 2022 του Υπουργείου Υγείας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 49 «Εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων» του 

Ν.4950/2022: «1. Οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εφαρμογή της 

παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύνανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των 

ιδιωτικών φαρμακείων.». Η δυνατότητα συμμετοχής των φαρμακοποιών στην εγγραφή των πολιτών 

σε Προσωπικό Ιατρό, αναγνωρίζει τη συμβολή των φαρμακείων της χώρας ως κέντρων παροχής και 

υποστήριξης των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με έναν σαφή και 

συγκεκριμένο τρόπο. Η προσπάθεια απλοποίησης των διαδικασιών και η διεύρυνση ευκαιριών στην 

εγγραφή και εξυπηρέτηση των πολιτών, συμπεριλαμβάνοντας και τα φαρμακεία της κοινότητας, ως 

δομές αξιοποίησης για τον σκοπό αυτό, αναγνωρίζεται από τον ενεργό ρόλο των φαρμακοποιών και 

των συλλόγων τους ως παράγοντες ενίσχυσης στη συλλογική προσπάθεια να διευρυνθεί το ποσοστό 

εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό και να επιτευχθεί ο στόχος για την μεταρρύθμιση της 

ΠΦΥ στη χώρα μας. Οι φαρμακοποιοί επιτελούν σημαντικό συμβουλευτικό και αποδεκτό ρόλο στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην κοινότητά τους, προς όφελος του πληθυσμού αλλά και με σαφή 

θετικά αποτελέσματα λόγω της άμεσης σχέσης με τους ασθενείς και της επιρροής τους σε θέματα 

πρόληψης και προαγωγής της υγείας. 

Σκοπός της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Μηχανισμός Ενίσχυσης της Εγγραφής των 

Πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό» με Κωδικό ΟΠΣ 5184420 η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» είναι η εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας του 

Προσωπικού Ιατρού σε διασύνδεση με το ΕΣΥ και τις Μονάδες ΠΦΥ συμπεριλαμβανομένων των 

συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ. Η ενίσχυση της συνεργασίας, του συντονισμού και της ανθεκτικότητας 

της ΠΦΥ μέσα στο ΕΣΥ είναι συμβατή με τους στόχους του REACT EU. Το Υπουργείο Υγείας έχει 

δεσμευτεί να επιτύχει στόχο εγγραφής τουλάχιστον του 50% του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό 

έως το τέλος του τρέχοντος έτους, επιδιώκοντας να αλλάξει η σχέση του πολίτη με τις Υπηρεσίες 

Υγείας. 
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Στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Επικοινωνίας για την εφαρμογή του νέου Θεσμού 

του Προσωπικού Ιατρού» της εν λόγω πράξης με κωδ ΟΠΣ 5184420, η ΕΔΕΥΠΥ προτίθεται να 

αναθέσει δυνάμει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

3.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή στο Υπουργείο Υγείας και ιδίως την Γενική Γραμματεία 

ΠΦΥ, συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας για την ανάπτυξη της επικοινωνιακής 

ταυτότητας σύμφωνα με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) 

και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον Προσωπικό Ιατρό καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείριση 

κρίσεων που μπορεί να ανακύψουν κατά την υλοποίηση της προαναφερόμενης στρατηγικής.  

Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας για 

την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ταυτότητας στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμού του 

Προσωπικού Ιατρού όπως θεσπίστηκε με το νέο Νόμο 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και 

ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας, υπό τις 

οδηγίες και την επίβλεψη του Υπουργείου Υγείας. 

Το παρόν έργο θα συμβάλει στον σχεδιασμό της επικοινωνιακής στρατηγικής για την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη κάλυψη του πληθυσμού της χώρας στις υπηρεσίες του Προσωπικού Ιατρού. Το 

Υπουργείο Υγείας έχει δεσμευτεί για την εγγραφή τουλάχιστον του 50% του πληθυσμού σε 

Προσωπικό Ιατρό έως το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Ειδικότερα, το παρόν έργο αφορά: 

1. Στον σχεδιασμό κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής για την: 

a. ενημέρωση και κινητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και πολιτών ώστε να 

επιταχυνθεί η επίτευξη του εθνικού στόχου για τις εγγραφές των πολιτών σε 

Προσωπικό Ιατρό. 

b. ευρύτερη δυνατή διάχυση των παροχών που διατίθενται στους πολίτες με την νέα 

δωρεάν υπηρεσία του ΕΣΥ και των ωφελειών από την εγγραφή τους. 

c. προβολή του ρόλου της ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας για την πρόληψη 

των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας μέσω του Προσωπικού Ιατρού.    

2. Στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

προαναφερόμενης επικοινωνιακής στρατηγικής και αξιολόγηση του αντικτύπου που μπορεί 

να έχουν. 

3. Στην συνεχή συμβουλευτική καθοδήγηση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης και διαχείρισης. 
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3.2. ΟΜΑΔΑ ΈΡΓΟΥ 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται από 3 στελέχη με την κάτωθι εμπειρία και επαγγελματικά 

προσόντα: 

1. Υπεύθυνος Έργου, απόφοιτος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών που θα διαθέτει:  

- τουλάχιστον τριετή (3ετη) εμπειρία στον χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας ή και στην 

επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων 

-  τουλάχιστον 8ετή γενική επαγγελματική εμπειρία  

- εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων με αντίστοιχο αντικείμενο  

2. Ένα Μέλος, απόφοιτος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, που θα διαθέτει 

τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων και εμπειρία αθροιστικά στα 

ακόλουθα αντικείμενα: 

- σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων δράσεων επικοινωνίας και οργάνωση ποικίλων μέσων 

επικοινωνίας και προβολής ή σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, 

- σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών, 

- παραγωγές υλικού προβολής και προώθησης, 

- δημιουργία και επιμέλεια κειμένων. 

- σχεδιασμό και οργάνωση εκδηλώσεων. 

3. Ένα Μέλος, για γραμματειακή υποστήριξη που θα διαθέτει τουλάχιστον τριετή (3) 

επαγγελματική εμπειρία.  

Η Ομάδα έργου στο σύνολό της θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων και 

ένα τουλάχιστον μέλος να διαθέτει άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 

3.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  

Ο Ανάδοχος οφείλει την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την υλοποίηση του Έργου, 

σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Έργου. 

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 τρείς (3) ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης είτε για λόγους 

ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως 

ισχύει με Απόφαση του Οργάνου Διοίκησης.  
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3.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών που περιγράφονται στην ενότητα 3.1 

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ», θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω παραδοτέα: 

Παραδοτέο Χρόνος Υποβολής 

Παραδοτέου 

Παραδοτέο 1 Πρόταση στρατηγικής επικοινωνίας των μέτρων πολιτικής με 

αιτιολογικά στοιχεία για την πρόταση 

1 μήνας από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Παραδοτέο 2 Έκθεση 1ου τριμήνου απολογιστική των σημείων του φυσικού 

αντικειμένου 1a, 1b, 1c , 2, 3, όπως συμβουλευτικών υπηρεσιών 

για αντιμετώπιση προβλημάτων/εκκρεμοτήτων που 

εντοπίστηκαν το διάστημα αναφοράς και προτάσεις που 

διατυπώθηκαν, ακολουθήθηκαν. Θα περιλαμβάνεται αναφορά 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πρόληψης και 

διαχείρισης κρίσεων,  οπότε το παραδοτέο θα περιλαμβάνει 

επιπλέον αναφορά αποδελτίωσης (listening and analytics 

report) όπου θα αποτυπώνεται η κλιμάκωση και αποκλιμάκωση 

της κρίσης και οι διακυμάνσεις του sentiment της κοινής 

γνώμης σε online και social media, με την περιγραφή της 

συμβολής του Συμβούλου. 

4 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Παραδοτέο 3 Έκθεση 2ου τριμήνου απολογιστική των σημείων του φυσικού 

αντικειμένου 1a, 1b, 1c , 2, 3, όπως και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για αντιμετώπιση προβλημάτων/εκκρεμοτήτων που 

εντοπίστηκαν το διάστημα αναφοράς και προτάσεις που 

διατυπώθηκαν, ακολουθήθηκαν. Θα περιλαμβάνεται αναφορά 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών πρόληψης και 

διαχείρισης κρίσεων,  οπότε  το παραδοτέο θα περιλαμβάνει 

επιπλέον αναφορά αποδελτίωσης (listening and analytics 

report) όπου θα αποτυπώνεται η κλιμάκωση και αποκλιμάκωση 

της κρίσης και οι διακυμάνσεις του sentiment της κοινής 

γνώμης σε online και social media, με την περιγραφή της 

συμβολής του Συμβούλου. 

7 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Στις τριμηνιαίες εκθέσεις (Παραδοτέα 2 και 3), οι εργασίες του Συμβούλου/Αναδόχου θα 

αποτυπώνονται με ημερολογιακή ροή. Κάθε έκθεση περιόδου αναφοράς θα πρέπει να παρουσιάζει 

αυτονομία έτσι ώστε ο μη εξοικειωμένος αναγνώστης να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλες πηγές. 

Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες, παρουσιάσεις και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές ή 

εισηγήσεις κ.λπ. είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την Έκθεση σε Παράρτημα.  

Τα παραδοτέα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο σε δύο (2) αντίγραφα στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Υγείας στο πρωτόκολλο, ενώ παράλληλα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.  
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4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Η παρακολούθηση, παραλαβή και πιστοποίηση του αντικειμένου του έργου πραγματοποιείται από 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ), που συγκροτεί η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα 

άρθρα 218 και 219 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων 

ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων ευρώ 

(37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων για το σύνολο του έργου. 

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς 

καμιά περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος (προσαρμοσμένο στην οικονομική προσφορά) θα γίνει σε 

τρεις (3) δόσεις που θα καταβληθούν ως εξής: 

- Α’ δόση, που αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή 

του παραδοτέου Π.1  από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) 

- Β΄ δόση, που αντιστοιχεί στο 35% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή 

από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) της πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης (παραδοτέο 

Π.2).  

- Γ’ δόση, που αντιστοιχεί στο 35% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή 

από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) της δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης (παραδοτέο 

Π.3). 

Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΥΠΥ, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ειδικότερα ο 

Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου, κάθε 

νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και 

παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή 

της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα 

με τη σχετική σύμβαση. 

Η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αριθμ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (Β΄2857) όπως 

ισχύει, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για 

την πληρωμή. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με 

τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε 

ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθεί την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν την μη 

έγκαιρη καταβολή πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει να 

εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, κανονικά. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται 

να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του έργου 

«Μηχανισμός Ενίσχυσης της Εγγραφής των Πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό» με Κωδικό ΟΠΣ 5184420, 

ΣΑΕ 491/1(Κωδ. 2022ΣΕ49110003) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-

2020», ακολουθεί τους κανόνες των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων και θα υπάρξει η 

απαιτούμενη σήμανση /δημοσιότητα του Έργου, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων Έργων. 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ο καλούμενος, αποκλείεται από το δικαίωμα υποβολής  προσφοράς για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 και στο άρθρο 74, του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.  

Επίσης, αποκλείεται αν δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.  

Παρατίθεται ο κατάλογος λόγων αποκλεισμού από το Υπόδειγμα Διακήρυξης Υπηρεσιών της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (Σεπτεμβρίου 2021): 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας υποψήφιος, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

6.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

1. 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),  

2. 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 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 στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
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(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,  

3. 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),  

4. 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),  

5. 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), 

6. 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). 
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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. 

Ο προσφέρων 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. Eιδικότερα: Στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 

διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 

της εταιρείας. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

6.2. Όταν 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 όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

Οικονομικός Φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις του εδαφίου 6.2. δεν θεωρούνται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 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. 

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με το 

εδάφιο 6.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Οικονομικός Φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
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6.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας προσφέρων Φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα, ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

γ) με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν.3959/2011 (Α΄93) περί ποινικών κυρώσεων και 

άλλων διοικητικών συνεπειών υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο Οικονομικός Φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του Οικονομικού 

Φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,  

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται,  

η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 



ΑΔΑ: 6ΠΛΙ465ΦΥΟ-ΠΚΓ



ΣΧΕΔΙΟ 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα 2014-2020 
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Σελίδα 16 από 22 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις α΄ έως θ΄ η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 

6.4. Ο προσφέρων Φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

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

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις.  

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 6.1 και 6.3, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου 

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 

αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 

λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση . 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016 . 

6.5. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο 

στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ, οδός Γλάδστωνος 1Α  και Πατησίων, στη Μονάδα Γ, στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, στον 4ο όροφο και όχι αργότερα από 09/12/2022 και ώρα 12:00. 

Η προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο (κλειστό) Φάκελο «Φάκελος 

Προσφοράς», έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 



ΑΔΑ: 6ΠΛΙ465ΦΥΟ-ΠΚΓ



ΣΧΕΔΙΟ 

 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα 2014-2020 
  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Σελίδα 17 από 22 

Φάκελος Προσφοράς για το έργο 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  

ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υγείας/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09/12/2022 

Αποστολέας: …………………….. 

(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

ΕΔΕΥΠΥ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί 

στην ΕΔΕΥΠΥ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 12:00. 

Εκπρόθεσμα υποβαλλόμενη προσφορά δε θα ληφθεί υπόψη. 

Προσφορά γίνεται δεκτή μόνο για το σύνολο των ζητούμενων, όπως αυτές περιγράφονται στην 

παρούσα. Το παρόν έργο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Ανοικτές ή εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές. Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών. 

 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελό της θα πρέπει 

να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 

8.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία εταιρείας ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ) 

συνοδευόμενα από τα κάτωθι: 

1) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή και εμπορικό Μητρώο.  

2) Ισχύον καταστατικό της εταιρείας 

3) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως και 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο 

του με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:  
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(α) ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 όπως 

ισχύουν για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν  

(β) η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο, όλων των όρων της Πρόσκλησης 

και της συμμόρφωση του στις απαιτήσεις του έργου και τις εντολές της Αναθέτουσας αρχής 

 (γ) ότι οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και 

ακριβείς και ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης  

(δ) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο προσωπικό. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, εν ισχύ. Αν δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικού Φορέα που ο Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.2, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, σε ισχύ.  

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 

υποβολής/αποδοχής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, όπως ισχύει. 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 ενότητα ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Στις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως και τα 

όρια του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή  των λόγων αποκλεισμού 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 μπορεί να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, 

σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.  

6. Πιστοποιητικό/ά αρμόδιας Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος: δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

7. Συνοπτικά Βιογραφικά Σημειώματα σε ελληνική γλώσσα και το σχήμα της ομάδας του έργου 

8. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)) 

9. Βεβαιώσεις και έγγραφα από φορείς απασχόλησης (υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλους 

εργοδότες) για την επαγγελματική εμπειρία που δηλώνουν στο βιογραφικό με το ρόλο και την 

ανταπόκριση στις ευθύνες που είχαν αναλάβει 

10. Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που έχουν υποβάλει είναι ακριβή και 

αληθή, αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα 

που περιγράφεται, υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του 
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παρόντος έργου, δεν συμμετέχουν σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και 

δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

8.2. Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη 

σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Ο υποψήφιος συντάσσει οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον παρακάτω «πίνακα οικονομικής 

προσφοράς» και θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του Οικονομικού Φορέα.  

Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση (Παράρτημα). 

Η οικονομική προσφορά για το έργο θα γίνει σε ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για έργο 

(συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως.  

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεσή του, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε 

ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Οι δαπάνες τυχόν μετακινήσεων για την υλοποίηση του 

έργου συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια 

ρητά συμφωνεί ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον 

Ανάδοχο.  

 

9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρείς (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα 

προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες. Αν δεν απαντήσει, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

 

10. ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η ΕΔΕΥΠΥ θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και 

εφόσον ανταποκρίνονται στα ανωτέρω αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 

Μετά την έκδοση της απόφασης, θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
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Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της 

παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση.  

Για την υπογραφή της Σύμβασης δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.4412/2016. 

Μετά την έκδοση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης, η Α.Α. δημοσιεύει αυτήν στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 

4412/16. Η καταχώρηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 άρθρου 38 

αναφερόμενα στοιχεία. 

 

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 133 του 

ν.4412/16 (εναρμόνιση με άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), 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, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην  παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου 73 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. 

Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 

υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η 

περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115). 

 

13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

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

συμφωνημένων υπηρεσιών.  

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
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14. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

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. 

 

15. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

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.  

 

16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 

ενδεχομένως  προξενήσει σε αυτήν από υπαιτιότητά του για την υλοποίηση του Έργου. 

 

17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς:   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του αντικειμένου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ» του Υποέργου 2 

«Υποστήριξη της εφαρμογής του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού με αναδιοργάνωση της 

διάρθρωσης Υπηρεσιών της ΠΦΥ» της Πράξης «Μηχανισμός Ενίσχυσης της Εγγραφής των Πολιτών 

σε Προσωπικό Ιατρό» με κωδ ΟΠΣ 5184420 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ.: 

Τηλ: 

Email: 

(να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρίας) 

 
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%) 
  

Ο Προσφέρων 

 

 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 

(Ονοματεπώνυμο, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας) 
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