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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου
νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έτους 2021
Η Προϊσταμένη της ΕΔΕΥΠΥ 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.
Τη με αριθμ. πρωτ. 55545/22-5-2015 (ΑΔΑ 6ΒΖΞ465ΦΘΘ-ΥΘΡ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας
περί διορισμού της κας Δαλαβέρη Φωτεινής στη θέση του Προϊστάμενου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου 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 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 (ΦΕΚ_36_Α_2021)
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
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συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ισχύει.
Τα άρθρα 43,44 του Ν. 4605/2019, το άρθρο 33 του Ν. 4608/2019, το άρθρο 56 του Ν 4609/2019,
το άρθρο 235 του Ν 4610/2019 περί τροποποίησης άρθρων του Ν. 4412/2016.
Το ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α/36) περί τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 και ειδικότερα σε ότι αφορά τη
Τεχνική Βοήθεια.
Τη με αριθμ. πρωτ. 1526/31-5-2017 Απόφαση Έγκρισης 1ης Τροποποίησης του προγράμματος
Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α, ΟΠΣ:5010966) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017, την με αριθμ. Πρωτ. 3384/15-12-2017 (ΑΔΑ ΩΩΟ4465ΧΙ8-ΨΑ9)
2η Τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017, την με αρ. πρωτ. 2033/23-07-2018 (ΑΔΑ
6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 3η Τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα
Α) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2018, την με αρ. πρωτ. 3059/2911-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η τροποποίηση αυτής, τη με αρ. πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ:
ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η Τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, τη με αρ.
πρωτ. 953/7-5-2020 (ΑΔΑ ΩΡΗΟ46ΜΤΛΡ-ΨΟΝ) 6η τροποποίηση αυτής και τη με αριθμ. πρωτ.
539/11-3-2021 (ΑΔΑ ΨΜΤ646ΜΤΛΡ-ΞΚ6) 7η τροποποίηση αυτής για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Υγείας.
Τη με αριθμ. Πρωτ. 3132/22-12-2017 (ΑΔΑ 6ΑΣΙ465ΧΙ8-ΝΞΙ) Απόφαση Ένταξης της πράξης
«Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας στο ΕΤΠΑ» με
κωδικό ΟΠΣ 5010966, τη με αριθμ. Πρωτ. 405/6-2-2018 (ΑΔΑ 6ΥΘΕ465ΧΙ8-Μ11) Απόφαση 1ης
Τροποποίησης, τη με αριθμ. πρωτ. 2267/3-9-2018 (ΑΔΑ 7581465ΧΙ8-ΩΞΞ) Απόφαση 2ης
Τροποποίησης, τη με αριθμ. πρωτ. 3283/17-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΟΜ465ΧΙ8-Ω6Ε) Απόφαση 3ης
Τροποποίησης, τη με αρ. πρωτ.2561/30-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΜΘ465ΧΙ8-ΤΝΜ) 4ης Τροποποίηση της
πράξης της Απόφασης Ένταξης και την με αρ. πρωτ. 1524/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΑΦ46ΜΤΛΡ-7ΡΞ) 5η
Τροποποίηση της πράξης αυτής.
Τη με αριθμ. Πρωτ. 97/18-1-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΞ9465ΦΥΟ-1ΤΩ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα
Υποέργου (1) της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ.
Υγείας από ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010966, τη με αριθμ. Πρωτ. 241/9-2-18 (ΑΔΑ: ΩΜΒ54650ΦΥΟ4ΛΥ) 1η Τροποποίηση της απόφασης, τη με αριθμ. πρωτ. 1509/14-9-2018(ΑΔΑ Ω6ΖΓ465ΦΥΟ-ΔΗΔ)
2η Τροποποίηση, τη με αριθμ. πρωτ. 03/03-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΟΨ465ΦΥΟ-09Υ) 3η Τροποποίηση
αυτής, τη με αριθμ. πρωτ. 2504/01-11-2019 (ΑΔΑ:Ω1ΞΣ465ΦΥΟ-0Τ9) 4η Τροποποίηση αυτής και την
με αρ. πρωτ. 1928/02-10-2020 (ΨΦΓΩ465ΦΥΟ-970) 5η Τροποποίηση αυτής και ειδικότερα την
κατηγορία δαπάνης Β.3.1. Σύμβουλοι, με συνολική εγκριθείσα δαπάνη ποσού 103.760,00€ και
διαθέσιμη πίστωση ποσού 86.350,40 ευρώ.
Την ανάγκη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για υποστήριξη από εξωτερικό
ανάδοχο σε νομικές υπηρεσίες, με εξειδίκευση κυρίως στο δίκαιο των συγχρηματοδοτούμενων
δημοσίων συμβάσεων για την υποστήριξη όλης της υπηρεσίας.
Τη με αριθμ πρωτ 2664/23-12-2020 (ΑΔΑ 9Ψ62465ΦΥΟ-ΒΘΦ) Απόφαση Υπουργού Υγείας για
«Συγκρότηση Επιτροπής έτους 2021 για την παραλαβή των έργων του Προγράμματος Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α') της ΕΔΕΥΠΥ.
Το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν θα ξεπερνά τις 15.100,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 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 5010966.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου
νομικής υποστήριξης» προς τον Αγγελόπουλο Δημήτριο, νομικό με ΑΦΜ: 047801617, ΔΟΥ:
Δ’ Αθηνών σύμφωνα με τους κάτωθι όρους και προδιαγραφές:
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I.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης»
Φορέας Υλοποίησης: Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ (ΕΔΕΥΠΥ)
Κατηγορία Έργου: Β.3.1. «Σύμβουλοι» (Υποπρόγραμμα Α’) Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας, έργο με ΟΠΣ:5010966 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ).
Διάρκεια: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για έως
12 μήνες ακόμη, κατόπιν σχετ. εισήγησης της υπηρεσίας.
Προϋπολογισμός: 15.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α’ του έτους 2021, στην κατηγορία δαπάνης
«Β.3.1. Σύμβουλοι», το έργο με ΟΠΣ 5010966 και ΣΑΕ 2017ΣΕ49110005 στο ΠΔΕ.
Η δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου
Τομέα», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνδρομή του
ΕΤΠΑ
Δημοσιότητα: Η Πρόσκληση αποστέλλεται στον κ. Δημήτριο Αγγελόπουλο, νομικό, με έδρα
στην οδό Στουρνάρη 37 (ΑΦΜ 047801617,) Δ.Ο.Υ.: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα αναρτάται στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr. και στον οικείο ισότοπο της υπηρεσίας www.edespa-ygeia.gr.
ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ496/24-02-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το ν.
4412/2016 (αρθρ. 118 περί απ΄ ευθείας αναθέσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
αρθρ.50 του ν. 4782/2021/ΦΕΚ Α/36)
Πληροφορίες: ΕΔΕΥΠΥ, κ. Σπηλιοπούλου Ευδοκία (τηλ: 2131500810) και Παντελάκη Κυριακή
(τηλ:2131500820)

II.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στην Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα αφορά την νομική υποστήριξη σε όλες τις μονάδες της ΕΥΔΕΥΠΥ (3 μονάδες και υπό
ανάπτυξη 4η), κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους ιδίως μετά από ερώτημα που
αποστέλλεται
ηλεκτρονικά
από
τους
Προϊστάμενους
της
ΕΔΕΥΠΥ
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για την ΕΔΕΥΠΥ που λειτουργεί ως δικαιούχος υλοποίησης
έργων του τομέα Υγείας:
• γνωμοδοτήσεις επί των προτύπων διακηρύξεων και συμβάσεων υπηρεσιών / προμηθειών, με
γνώμονα την ανταπόκρισή τους στο οικείο νομικό πλαίσιο, προτείνοντας συγκεκριμένες
απαραίτητες προσθήκες ή τροποποιήσεις.
• γνωμοδοτήσεις, υποστήριξη για τις ακολουθούμενες κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο,
διαδικασίες εκτέλεσης και παρακολούθησης των συμβάσεων από την ΕΥΔΕΥΠΥ, ως αναθέτουσα
αρχή.
• σύνταξη υπομνημάτων ή ελεχθέντων εγγράφων με παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για
τροποποιήσεις ή και διορθώσεις επί συνταχθέντων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του
• σύνταξη αναφορών γνωμοδοτήσεων για θέματα ερμηνείας, νομολογίας, ορθής εφαρμογής
θεσμικού πλαισίου γενικότερα με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες
• τακτική ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της νομοθεσίας που επηρεάζουν ερωτήματα που
του έχουν τεθεί και έχει ήδη απαντήσει, ή που αφορούν ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της
υπηρεσίας.
• κωδικοποίηση, ανά τρίμηνο και παράδοση ηλεκτρονικά των απαντήσεων που δίνει προς τα
στελέχη της υπηρεσίας, ανά θεματική και αντικείμενο, προκειμένου να καθίστανται χρηστικές
προς όλα τα στελέχη, μέσω της ανάρτησής τους στο δίκτυο
• 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.
Συνδρομή κατά τον εκάστοτε υποδεικνυόμενο τρόπο από τους Προϊσταμένους της Υπηρεσίας,
στην ενημέρωση και εξοικείωση των στελεχών της Υπηρεσίας με το νομικό πλαίσιο διακήρυξης,
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
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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 του έτους, μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, έως 2 ημέρες την εβδομάδα, εκτός αν δοθεί έγγραφη
εντολή στην οποία θα προσδιορίζεται διαφορετικός τόπος παροχής των υπηρεσιών (π.χ.
παρουσία σε τεχνικές συναντήσεις άλλη υπηρεσία) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
υπηρεσιακών αναγκών.
Β.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων που θα έχουν υλοποιηθεί από τον ανάδοχο του έργου κατά τη
διάρκεια του τριμήνου σύμφωνα με το αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Στις Εκθέσεις θα επισυνάπτονται ως παράρτημα :




το παρουσιολόγιο του αναδόχου που θα αφορά στο τρίμηνο που προηγήθηκε, για την
πιστοποίηση της συνεργασίας του αναδόχου με την ΕΔΕΥΠΥ στην έδρα της. Τα
παρουσιολόγια εκδίδονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον ανάδοχο και
συνυπογράφονται κάθε μήνα, από τον προϊστάμενο της Μονάδας Γ.
όλα τα υπομνήματα, αναφορές, γραπτές γνωμοδοτήσεις νομικής φύσης κατά περίπτωση,
(καθώς και η ηλεκτρονική επικοινωνία των στελεχών με τον ανάδοχο).

Β.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης. Προβλέπεται η δυνατότητα μέχρι δωδεκάμηνης διάρκειας
επέκταση-παράταση της παροχής υπηρεσιών, με ίσο ετήσιο κόστος αντίστοιχα, κατόπιν σχετ.
εισήγησης της υπηρεσίας, και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στην υλοποίηση της
ΑΥμΙΜ του υποέργου της πράξης.
Το αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε τριμηνιαία βάση και
παραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπής παραλαβής του έργου με πρωτόκολλο παραλαβής.

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του παρόντος έργου ορίζεται μέχρι του ποσού των δώδεκα
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (12.177,42 €), μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δέκα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (15.100,00€)
συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση
υποβολής των παραδοτέων και εκπλήρωσης των εν γένει υποχρεώσεων του αναδόχου,
γεγονός που θα επιβεβαιώνεται από το οικείο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα από
τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας στο ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010966 (Υποέργο 1) στο
Ε.Π. ΜΔΤ και τον προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για το
έτος 2021 (Υποπρόγραμμα Α΄), και ειδικότερα τις πιστώσεις της κατηγορίας δαπάνης Β.3.1.
Σύμβουλοι.

Δ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ καθώς και όποιον άλλο φορέα ή
άτομο που υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και 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
Ο αποδέκτης της παρούσας θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον του προς σύναψη της σύμβασης με
την υποβολή φακέλου μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. στην Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, επί της οδού Γλάδστωνος 1α και Πατησίων, τ.κ.:106 77,
στην Αθήνα, είτε αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Την προσφορά του αναδόχου η οποία πρέπει θα να αναφέρει τον τίτλο του έργου και να
είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ως προς το φυσικό και το
οικονομικό αντικείμενο του έργου
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 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.
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IV. 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 είκοσι (20) ημερών.
Η προϊσταμένη της
ΕΔΕΥΠΥ
Φωτεινή
Δαλαβέρη
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