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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

 
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
με τίτλο: 

 
ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» 

 
ΔΡΑΣΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ)» 

 
του Υποέργου 1 

 
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

 
στο πλαίσιο της πράξης: 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ  

 
 
 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» 
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                   Μαρούσι, 16/06/2014 
             Αριθμ. Πρωτ. :3374 

 

Τμήμα: Οικ. Διαχείρισης 

Γραφείο: Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Πληροφορίες: Τηλέμαχος Ζακυνθινός 

Δ/νση: Αγράφων 3-5 

Ταχ. Κώδικας: 15123 

Τηλέφωνο: 2105212890 

Fax: 210521831 

 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δράση 1.5 : «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη 
Νεογνική Βαρηκοΐα» 
 
Δράση 1.6 «Παραγωγική Λειτουργία Παρατηρητηρίου 
(για 12 μήνες)» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Συνολικός προϋπολογισμός: 
Πενήντα μία χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και 
τέσσερα λεπτά (51.258,04 €) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
 ή 
σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 
είκοσι λεπτά (41.673,20 €) μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
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(Φ.Π.Α. 23% : εννιά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα 
τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά. (9.584,84 €). 

ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

01/07/2014 
 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής   
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση υπηρεσιών 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Δράσεις δημιουργίας και 12 μηνης λειτουργίας 
Παρατηρητηρίου   

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Σύμφωνα με το Μέρος Β΄ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με το Μέρος Β΄ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

16/06/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

02/07/2014 
Ώρα 13:00 
 

 
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:  
 
1.1 Του Ν. 2071/92 (άρθρο 26) – σύσταση του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων 

(Κ.Ε.Ε.Λ.) ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας 

1.2 Του Π.Δ. 358/92 – οργάνωση, λειτουργία, αρμοδιότητες Κ.Ε.Ε.Λ.. 

1.3 Την Υ1/οικ.5028/2001, ΦΕΚ 831/Β/29.6.2001, «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
του Κ.Ε.Ε.Λ.». 

1.4 Του ΠΔ.407/93, ΦΕΚ 174/Α/5.10.1993, «Εξαίρεση από το Δημόσιο Τομέα του 
Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων  (Κ.Ε.Ε.Λ.)». 

1.5 Του Ν. 3370/05, Άρθρου 20, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005 «Οργάνωση και Λειτουργία των 
υπηρεσιών δημόσια Υγείας και λοιπές διατάξεις» μετονομασία Κ.Ε.Ε.Λ. σε 
ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ. από τις διατάξεις του Ν. 3580/2009. 

1.6 Του ΠΔ. 238/1995, ΦΕΚ 137/Α/28.6.1995, «Εξαίρεση φορέων από τις διατάξεις του  
Ν.2286/1995» . 

1.7 Την εξαίρεση του ΚΕ.Ε.Λ.Π.ΝΟ από τις διατάξεις του Ν.3580/2009. 

        του άρθρου 47 του Ν.3943/2011 . 

1.8  Των ΔΥ1δ 147636/9.12.2010 (ΦΕΚ 398/13.12.2010 Τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΥ1δ/οικ. 

67510/16.06.2011, ΔΥ1δ/οικ 111313/12-1-2012, ΔΥ1δ/οικ. 104402/13.11.2012, 

ΔΥ1δ οικ. 68383/16.07.2013, ΔΥ1δ/οικ.22058/11.03.2014 αποφάσεων του 

Υπουργού Υγείας για τον διορισμό Δ.Σ. ΚΕΕΛΠΝΟ 

1.9 Του Ν. 2198/84 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα το άρθρο 24 
όπως ισχύει . 
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1.10 Αναλογικά του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις. 

1.11 Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και 
κυρίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στην παρούσα. 

1.12 Του Ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.13 Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010), «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 

2007»  

1.14 Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και 
δημόσιων έργων. 

1.15 Τη με αρ. C/2007/5534/12.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», (Κωδικός  CCI 
2007GR05UPO001) όπως αυτή ισχύει.  

1.16 Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

1.17 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 55741/4965/28.7.2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9.14206/οικ.6.1967 (ΦΕΚ Β 1694/17-08-
2009). 

1.18 Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 

στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 

 

2.          Τις αποφάσεις:   
 

2.1 Την με αρ. πρωτ. 136/14.01.2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στην κατηγορία 
παρεμβάσεων «Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του πληθυσμού» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της 
Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση 
της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». 
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2.2 Την με αρ. πρωτ. 2277/23.05.2013 ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία 
Εθνικού Δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και 
επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας» με κωδικό MIS 446795 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

2.3 Την αποδοχή Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ» του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κατά την 8η Συνεδρίαση 
03/06/2013 αυτού. 

2.4 Την υπ’ αριθμ. 5830/Φ.ΠΡΟΕΓΚ.446795_1/23-12-2013 διατύπωση σύμφωνης γνώμης 

της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 

Υγείας. 

2.5 Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ της 2ης /11-02-2014 
συνεδρίασης σχετικά με την αποδοχή της σύμφωνης γνώμης σχεδίου απόφασης με 
ίδια μέσα Υποέργου 1 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ» και κωδ. MIS 
446795 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή 
αναδόχου για τις δράσεις 1.5 και 1.6 με τίτλο: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Νεογνική 
Βαρηκοΐα», «Παραγωγική Λειτουργία Παρατηρητηρίου (για 12 μήνες)» του Υποέργου 1 
«Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του έργου» στο πλαίσιο της πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ». 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον(ημερολογιακές) ημέρες 
από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(ηλεκτρονική διεύθυνση : www.keelpno.gr) και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ygeia-pronoia.gr ). 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε πενήντα μία χιλιάδες διακόσια 
πενήντα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (51.258,04 €) συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται για χρονικό διάστημα (13) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης . 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού που είναι  01/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ. μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον 
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς 

http://www.keelpno.gr/
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τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση 
της ταχυδρομικής αποστολής η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα κατατεθούν. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

1. Η ένδειξη “ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ” 
με κεφαλαία γράμματα. 

2. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα.  
3. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
4. Αφορά: Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις 1.5 και 1.6 με 

τίτλο: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Νεογνική Βαρηκοΐα», «Παραγωγική 
Λειτουργία Παρατηρητηρίου (για 12 μήνες)» του Υποέργου 1 «Επιστημονική 
Υποστήριξη για την Υλοποίηση του έργου» στο πλαίσιο της πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ» . 
 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. 
 
Οι όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού, τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να λάβει 
υπόψη του για την υποβολή της προσφοράς του, αναφέρονται στο Μέρος Α της παρούσας.   
 
 
 

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ 
 
 
 
                                                      Καθηγήτρια Τζ. Κρεμαστινού 
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ΜΕΡΟΣ Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΝΝΟΙΕΣ  
Στην παρούσα οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται ως κατωτέρω: 

 
Αναθέτουσα Αρχή  
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)  που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός 
Αγράφων 3-5, 15 123 και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 
 
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός 
Αγράφων 3-5, 15 123 και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 
 
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Τηλέμαχος Ζακυνθινός που παρέχει σχετικές, με το διαγωνισμό πληροφορίες. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 5212890 Fax: 210 5212831, όλες τις εργάσιμες ημέρες. 
 
Διακήρυξη  
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το: 

 Μέρος Α: Γενικοί και ειδικοί Όροι 

 Μέρος Β: Αντικείμενο – περιγραφή του έργου του αναδόχου 

 Μέρος Γ: Αξιολόγηση προσφορών  

 Μέρος Δ: Υποδείγματα 
 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης.  
 
Προσφέρων  
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί  που 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό και υποβάλλουν προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με 
την αναθέτουσα αρχή. 
 
Εκπρόσωπος  
Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
προσφέροντα – που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα ή τον νομικό 
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα 
τα μέλη της ένωσης.  
 
Αντίκλητος  
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Το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax 
κ.λ.π.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας 
αρχής με τον προσφέροντα.   
 
Ανάδοχος  
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα 
με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.  
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της αναθέτουσα αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
ανάδοχο. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 
μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Η παρούσα 
διακήρυξη, τα έντυπα της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η σύμβαση είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των 
διαγωνιζομένων/ υποψηφίων αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα.   
 
Συμβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής με τον ανάδοχο του έργου και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη 
σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με του όρους της διακήρυξης, γ. την οικονομική 
προσφορά του αναδόχου και δ. την τεχνική προσφορά του αναδόχου. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση των 
προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.  
 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.  
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για την 
παρακολούθηση και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου της εν λόγω 
σύμβασης, μέσα στον καθοριζόμενο από αυτήν χρόνο. 
 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του υπό διακήρυξη με την παρούσα έργου, είναι η παροχή υπηρεσιών για την 
δημιουργία παρατηρητηρίου και την αδιάλειπτη δωδεκάμηνη λειτουργία Παρατηρητηρίου για 
τη Νεογνική Βαρηκοΐα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος Β΄ της παρούσας.  
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο πόσο των πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (51.258,04 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(23%) . 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής:   
Α) 1η Δόση ίση με το 50% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα 
πληρωθεί κατά τον 1ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και μετά την οριστική παραλαβή 
του παραδοτέου Π.1.0 από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία με τα 
πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και ii) την επιτυχή υλοποίηση 
και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η οποία αντιστοιχεί στην 
παράδοση του αντίστοιχου ποσοστού του οικονομικού αντικειμένου του έργου.  
Β) 2η Δόση ίση με το 25% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα 
πληρωθεί κατά τον 7Ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και μετά την μερική παραλαβή 
των παραδοτέων Π1.6 και Π1.8 (που αντιστοιχούν από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
του Παρατηρητηρίου  και για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των έξι (6) μηνών. από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την 
εμπρόθεσμη παράδοσή τους και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, η οποία αντιστοιχεί στην παράδοση του αντίστοιχου ποσοστού 
του οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
Γ) 3η Δόση (αποπληρωμή) ίση με το 25% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, θα πληρωθεί κατά τον 13ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και μετά την 
οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και ii) 
την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Η πληρωμή θα λάβει χώρα ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του ΚΕΕΛΠΝΟ από το 
αρμόδιο Υπουργείο χρηματοδότησης του προγράμματος. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων 
ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (με ίδιους τεχνικούς όρους) και, στις περιπτώσεις αυτές, 
η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του 
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προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Η παράδοση των παραδοτέων του έργου στην αναθέτουσα αρχή θα πραγματοποιηθεί 

όπως αναφέρεται στο Μέρος Β’ της παρούσας. 
2. Η Επιτροπή Παραλαβής, εντός δέκα(10) εργασίμων ημερών από την παράδοση κάθε 

παραδοτέου δύναται να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ’ αυτών και να ζητήσει 
από τον ανάδοχο να προβεί στις σχετικές διορθώσεις εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής και να υποβάλλει 
εκ νέου το παραδοτέο. 

3. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την επιτροπή παραλαβής, 
θεωρούνται εκπληρωθείσες οι από τη σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις του 
αναδόχου. Οι υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής εκπληρούνται με την εξόφληση το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών του εναπομείναντος συμβατικού τμήματος στον 
ανάδοχο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο 

    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις ενέργειες 
του έργου που του ανατίθενται στη βάση της Σύμβασης με την προσήκουσα επιμέλεια 
και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με εμπειρία στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι της 
αναθέτουσας αρχής, για το σύνολο των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της 
παρούσας. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της αναθέτουσας 
αρχής και άλλον αρμόδιο φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια 
Διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή αναφορές, πληροφορίες 
και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, κατόπιν σχετικού της αιτήματος. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 
της Σύμβασης στην αναθέτουσα αρχή όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, 
κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν 
ή θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο με δαπάνες της αναθέτουσας αρχής. 

6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει 
από την αναθέτουσα αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή 
αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό 
που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής. 

7. Ο ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε εργασία υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων 
του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου 
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση 
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των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του 
χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητες κατά την έννοια της 
παρ. 2, του άρθρου του Π.Δ 261/97 και δραστηριοποιούνται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ.) ή είναι εγκατεστημένοι στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένοι στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση 
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που 
έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε, και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, και τα 
οποία θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων 
αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο. 
 
 
Συγκεκριμένα απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού από τον προσφέροντα ή αθροιστικά στην 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: 

1. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2011,2012,2013), 
τουλάχιστον ένα (1) έργο στον τομέα της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων ή 
εφαρμογών για την παρακολούθηση δεδομένων υγειονομικής φύσεως, φορέων η 
οργανισμών ή επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Η περίοδος αναφοράς ξεκινάει το 
νωρίτερο το 2011 και τελειώνει την ημέρα προκήρυξης του εν λόγω έργου. Η επιτυχής 
ολοκλήρωσης τεκμηριώνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. 

2. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς 
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
πρέπει: 

 Να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιημένο 
από διαπιστευμένο φορέα, στο πεδίο: της παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου 
Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Λογισμικού το οποίο τεκμηριώνεται με 
προσκόμιση Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας τύπου ISO 9001:2008. 

 Να διαθέτει ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, τα οποία θα πρέπει να 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
υλοποιηθεί επιτυχώς το περιγραφόμενο έργο. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 
δυνατό στην Ομάδα Έργου που θα προτείνει να συμπεριλάβει και εξωτερικά 
στελέχη σε διάφορα επιμέρους ζητήματα γνωστικού αντικειμένου το οποίο 
τεκμηριώνεται με την προσκόμιση της κατάστασης προσωπικού θεωρημένη 
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από την αρμόδια υπηρεσία για τα στελέχη της ομάδας με εξαρτημένη σχέση 
εργασία και υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας για τα εξωτερικά στελέχη.  

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει μέσο ύψος κύκλου εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2010,2011,2012) μεγαλύτερο από το 200% του 
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε το συνολικό ύψος κύκλου 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από 200% (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του 
προϋπολογισμού του έργου. 

 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ανωτέρω αίτηση μπορεί να καλύπτει 
αθροιστικά από μέρος ή το σύνολο των συμμετεχόντων στην ένωση ή 
κοινοπραξία 

4. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:     

 Αντίγραφα ή απόσπασμα ισολογισμού των αντίστοιχων διαχειριστικών 
χρήσεων σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή  

 Δήλωση (Ν.1599/1986 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής) του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών)   

 
5. Η Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τα 

κάτωθι στελέχη: 

 Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και της 
εκπροσώπησης του αναδόχου έναντι της αναθέτουσας αρχής, θα κατέχει 
συντονιστικό ρόλο και τη συνολική ευθύνη των εργασιών του αναδόχου. Ο 
Υπεύθυνος Έργου πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα 
και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα μέσω βιογραφικού σημειώματος και των 
σχετικών βεβαιώσεων: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών στο Μάνατζμεντ ή στην Πληροφορική  
 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στους ίδιους τομείς.  
 Τουλάχιστον (10) έτη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης έργων. 

 
Τα μέλη της ομάδας έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών 
και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον τρία (3) 
και θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα: 
 

 Τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία 
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών για όλα τα μέλη. Εκ των οποίων 

τουλάχιστον ένα (1) μέλος να έχει πτυχίο στο μάνατζμεντ και τουλάχιστον ένα 
(1) μέλος στην πληροφορική. 

 Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου να διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο 
Σπουδών 

 Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ η οποία να πιστοποιείται είτε με 
βεβαίωση ανώτατου ιδρύματος ή σχετικό πιστοποιητικό γνώσης. 

 Συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα έργο πληροφορικής του δημοσίου με τη 
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Φορέα.  
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Ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την κρίση του έχει δικαίωμα να προσθέσει επιπλέον άτομα στην 
Oμάδα Έργου χωρίς να ισχύουν απαραίτητα οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις 
(ελάχιστα προσόντα). 
 
Για το σύνολο των προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου θα πρέπει να προσκομιστούν 
βιογραφικά σημειώματα, να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης και 
να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν. Ειδικότερα θα πρέπει να 
συμπληρωθούν οι ακόλουθοι πίνακες: 
 

1. Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου αναδόχου ή συνεργατών που συμμετέχουν 
στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους της 

Ομάδας Έργου 
του Υποψήφιου 

Αναδόχου 

Σχέση με 
τον 

υποψήφιο 
ανάδοχο 

(εξαρτημένη 
σχέση 

εργασίας, 
συνεργάτης) 

Θέση 
στην 

Ομάδα 
Έργου 

Γνωστικό 
Αντικείμενο 
Μέλους της 

Ομάδας 
Έργου 

Ανθρωπομήνες 

       

 
Σημειώνεται ότι εφόσον στην Ομάδα Έργου συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες του 
προσφέροντος, πρέπει να προσκομιστούν υπεύθυνες δηλώσεις τους, όπου θα δηλώνεται ότι 
έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης και αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε 
περίπτωση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον προσφέροντα. 
 

2. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, τότε θα πρέπει να 
καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα, καθώς και τις σχετικές υπεύθυνες 
δηλώσεις συνεργασίας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το τμήμα του έργου που 
αναλαμβάνουν οι υπεργολάβοι. 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου 
που προτίθεται ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

 
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας που υποβάλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω 
προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της 
ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου αυτές τις προϋποθέσεις συμμετοχής. 
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Για την κάλυψη των προαναφερθέντων προϋποθέσεων συμμετοχής, ζητείται από τους 
υποψήφιους αναδόχους να καταθέσουν συμπληρωμένο κατάλογο (σε μορφή πίνακα) με 
συνοπτική περιγραφή των έργων που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων 
ετών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: 

  α/α έργου 
  Τίτλος έργου 
  Επωνυμία Πελάτη 
  Διάρκεια εκτέλεσης του έργου (Από :… Έως…) 
 Συμβατική αξία έργου 
 Αντικείμενο του έργου 
 Ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή 

υπεργολάβος, ειδικό αντικείμενο συμμετοχής) 
 Ποσοστό συμμετοχής του προσφέροντος (σε οικονομικά μεγέθη) 
 Φάση ολοκλήρωσης του έργου (Ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη) 

 
Τα ανωτέρω θα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Αν οι αποδέκτες των 
έργων είναι του δημοσίου τομέα, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση υλοποίησης ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι 
αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τους 
ιδιωτικούς φορείς.  
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την 
παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, εφ’ όσον 
το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την 
ένωση να περιληφθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει. 
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία 
προσφορές για την υλοποίηση του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές πρέπει: 

 να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 
αναφέρονται στην προσφορά και να μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 
γλώσσα. 

 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία 
εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια 
επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά 
θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο 
(2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι 
μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο 



 

15 

 

του άλλου αντίτυπου στο οποίο θα γράφει τη λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ τους. 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

1. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» με 
κεφαλαία γράμματα. 

2. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
3. Τα στοιχεία του αποστολέα 
4.  Αφορά: Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις 1.5 και 1.6 

με τίτλο: «Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Νεογνική Βαρηκοΐα», 
«Παραγωγική Λειτουργία Παρατηρητηρίου (για 12 μήνες)» του Υποέργου 1 
«Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του έργου» στο πλαίσιο της 
πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ» . 

 
Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Τους παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους: 
 
Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  που θα περιλαμβάνει 
(πρωτότυπο και αντίγραφο): 
 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’ 75, στην οποία να αναφέρουν ότι  
i) Έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι. 
ii) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 
iii) Δεν έχουν αποκλεισθεί, από  τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 
iv) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 

που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
v) Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 
vi) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων 

που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 
Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο 
σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α’ 75), στην οποία: 
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
o Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ. 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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o Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση ειδική ή κοινή, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
4.  Τα δικαιολογητικά σύστασης και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και 
η εκπροσώπηση του υποψηφίου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο 
διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψηφίου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του θα υποβάλλονται σε 
επίσημα αντίγραφα. 

5. Παρουσίαση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα 
περιγράφεται η υποδομή του, το πελατολόγιό του, ο συνολικός κύκλος εργασιών του 
την τελευταία τριετία κλπ. 

6. Τα ζητούμενα στο Άρθρο 8 δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής 
ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου. 

7. Παραστατικά εκπροσώπησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει 
την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα 
πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής 
πληρεξουσιότητας. 

 
Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και 
αντίγραφο) : 
 
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα : 
I. Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου 
II. Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου 
III. Πίνακα απασχόλησης Ομάδας Έργου και Βιογραφικά των μελών της Ομάδας Έργου 
IV. Πίνακα παραδοτέων 
V. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 
 
Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 
οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα με τα παρακάτω 
υποδείγματα: 
 
Πίνακας 1:Υπηρεσίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΣΥΝΟΛΟ      

 
Πίνακας 2: Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

 
Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ(ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 Υπηρεσίες (Πίνακας 1)    

2 Άλλες δαπάνες (πίνακας 2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν για εκατόν είκοσι ημέρες (120) από την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός 
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών (δημόσια) στα γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (ΑΓΡΑΦΩΝ 3-5, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ) 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
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Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του 
διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 
Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμέτοχης και ο 
φάκελος τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 
κατά φύλλο. 

 Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα 
οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται. 

 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταγράφει τους προσφέροντες του έργου σε Πρακτικό, 
το οποίο υπογράφει. 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 
μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους επιθυμούν, 
μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική 
ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 
απομάκρυνσή τους από το χώρο της αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτογράφιση και η φωτοαντιγραφή. 
 
 
Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθήσουν τα στάδια και οι 
διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια: 
 
Β.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των εγγυήσεων 
συμμετοχής. Επίσης, σε αυτό το στάδιο κρίνεται και η ικανοποίηση των κριτηρίων τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής ικανότητας των υποψηφίων, (ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής). 
Ακολουθεί η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. Η βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο μέρος Γ της παρούσας. 
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι προσφέροντες είναι 
υποχρεωμένοι, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή, να πραγματοποιήσουν παρουσίαση 
του έργου και των προτάσεών τους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα τους ανακοινωθεί 
εγγράφως από την Επιτροπή. 
 
Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την αναθέτουσα αρχή. 
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Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με 
φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν τεχνικά. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, 
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο διενέργειας, 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων 
των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
του Διαγωνισμού θα ελέγξει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 
Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται από τον 
υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 
σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την 
υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα 
κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στο μέρος Γ της παρούσας. Η 
Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της , η οποία και 
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η 
απόφασή της σχετικά με την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του υποψηφίου στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
 
 

       ΑΡΘΡΟ 13Ο 
   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται: 
 
Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 
 Αναλυτικότερα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίησή της ως άνω εγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα 
αδικήματα: 
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 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L351 
της 29.1.1998, σελ. 1) 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.7997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L358 της 31.12.1998, σελ.2). 

 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, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L344 της 
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’ 
173/1995)19 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 305/2005). 

 υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 
δόλια χρεωκοπία 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, και , επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 
δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 9κύρια και 
επικουρική) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β’, γ’, και δ’ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
2. Οι αλλοδαποί: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της, - όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 
παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α’. 
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β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
σε άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δε τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ή άλλης ανάλογης κατάστασης. 
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να  
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση 
του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του 
προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χωράς όπου έχει έδρα της η 
επιχείρηση του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 
είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με 
τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους 
αλλοδαπούς, αντίστοιχα. 
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή ότι δεν έχει 
κατατεθεί αίτηση συνδιαλλαγής, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο γι αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 
γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, - όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α’. 
4. Οι Συνεταιρισμοί: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα όπως αυτά 
εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α’. 
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β. Τα δικαιολογητικά β’, γ’ και δ’ της περίπτωσης 1 της παρ. 1.2.Α, εφόσον πρόκειται 
για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 της παρ. 1.2.Α της παρούσας, 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα 
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση. 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητική, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του 
υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο 
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 
την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 
σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της 
Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
Οι εγγυήσεις αυτές πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 
Παραρτήματος της παρούσας. 
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  
 
15.1.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής της οποίας το ποσό θα 
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πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ στους 
υπόλοιπους προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ανακίνησης της κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 
 
15.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να 
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% του συνολικού συμβατικού τμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 
ποιοτική) παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην τράπεζα. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 
υπογράψει εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
συμφώνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 
άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται 
έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην 
περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος βαρύνεται και με τα έξοδα διενέργειας νέου 
διαγωνισμού και γίνεται καταλογισμός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, 
της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά ή αναθέτουσα αρχή προκρίνει 
αυτή τη λύση. 
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ΜΕΡΟΣ B 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και μέσω του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» έχει αντικείμενο τη δημιουργία και 
λειτουργία εθνικού δικτύου καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, έγκαιρη 
αντιμετώπιση και επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας. 

Με τη δημιουργία και τη λειτουργία του το δίκτυο θα είναι σε θέση να αναπτύξει:  

I. Καθολική ενέργεια πρόληψης, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο της 
νεογνικής βαρηκοΐας  

II. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων ιατρών και 
γονέων ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, τόσο των 
συμμετεχόντων, όσο και των λοιπών φορέων που διαδραματίζουν ρόλο στην 
προώθηση της ανάπτυξης στρατηγικών για την πρόληψη της νεογνικής 
βαρηκοΐας 

III. Εκπόνηση κατευθυντήριων οδηγιών για την έγκαιρη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων 

Απώτερος σκοπός της πράξης είναι ο νεογνικός έλεγχος βαρηκοΐας στο γενικό 
πληθυσμό να καταστεί θεσμός στο χώρο της πρόληψης, με κύριο στόχο να 
συνεισφέρει διαχρονικά στην πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη αντιμετώπιση της 
νεογνικής βαρηκοΐας.  
 

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) έχει το ρόλο του Δικαιούχου 
και του Φορέα της πρότασης στο έργο. Το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου που ιδρύθηκε με το Νόμο 2071/92 και λειτουργεί από το 1992. Είναι άμεσα 
εποπτευόμενο και χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ έχει ως κύριο σκοπό, μεταξύ άλλων, την 
προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενημέρωσης του κοινού και τη 
χάραξη εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων.  

Η Α΄ Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα αποτελέσει Φορέα Λειτουργίας της πρότασης. 
Η συγκεκριμένη προτεινόμενη πράξη απαιτεί την ύπαρξη ενός εξειδικευμένου κέντρου 
αναφοράς των περιστατικών, το οποίο θα συμβάλει τόσο στην επιστημονική τεκμηρίωση και 
την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίησης της πράξης αλλά και την 
παραγωγή του απαιτούμενου ενημερωτικού υλικού για όλους τους εμπλεκόμενους όπως 
παιδίατροι, ωτορινολαρυγγολόγοι, γονείς νεογνών κ.α. Επίσης, αναμένεται από την Κλινική 
να αναλάβει τη συνέχιση και υποστήριξη της δράσης του ελέγχου της νεογνικής βαρηκοΐας και 



 

25 

 

μετά το πέρας του προγράμματος στα πλαίσια της υιοθέτησης του ελέγχου ως ένας από τους 
υποχρεωτικούς νεογνικούς ελέγχους που πραγματοποιείται στο γενικό πληθυσμό, όπως 
ισχύει στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το πρώτο Υποέργο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στο βασικό κορμό οργάνωσης και 
λειτουργίας του Δικτύου Καθολικού ελέγχου για την πρώιμη διάγνωση, αντιμετώπιση και 
επιδημιολογική καταγραφή της νεογνικής βαρηκοΐας που θα αποτελέσει και την κεντρική 
δράση του Έργου.  

Σκοπός των δράσεων του Υποέργου 1, είναι αφενός η οργάνωση της λειτουργίας του 
υποστηρικτικού μηχανισμού του Δικτύου με τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών της Α’ ΩΡΛ 
κλινικής του ΕΚΠΑ και στελεχών του ΚΕΕΛΠΝΟ καθώς και εξωτερικών συνεργατών, και 
αφετέρου ο άρτιος σχεδιασμός και η υλοποίηση όλων των υποστηρικτικών εργαλείων, 
μηχανισμών και λειτουργιών προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ποιότητα 
παρεχομένων υπηρεσιών από το Δίκτυο. 

Μεταξύ των υποστηρικτικών εργαλείων συμπεριλαμβάνεται η λειτουργία παρατηρητηρίου για 
την νεογνική βαρηκοΐα. Η σκοπιμότητα της θεσμοθέτησης του Παρατηρητηρίου για τη νεογνική 
βαρηκοΐα, είναι η επιστημονική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων πρόληψης της 
νεογνικής βαρηκοΐας  σε εθνικό επίπεδο, εκτιμώντας ότι θα αποτελέσει ένα συνεκτικό κρίκο 
των σχετικών με το θέμα, φορέων, και θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος, αναπτύσσοντας για πρώτη φορά ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό στον 
τομέα αυτό και σχεδιάζοντας ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Υγείας και αρμόδιους εποπτευόμενους φορείς του. 

Επιμέρους στόχοι του Υποέργου είναι: 

 Η εξασφάλιση της επιστημονικής αρτιότητας του Έργου. 

 Η κατάλληλη οργάνωση του Δικτύου προκειμένου να εξασφαλίζεται ο καθολικός 
χαρακτήρας της δράσης πρόληψης 

 Η οργάνωση της διαδικασίας ελέγχων και η επιστημονική τεκμηρίωση των 
αποτελεσμάτων. 

 Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της υλοποίησης του Έργου με έμφαση στην 
αποτελεσματική λειτουργία, την παροχή υπηρεσιών ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας 
προς τους πολίτες και τη βιωσιμότητα (διατήρηση των δομών λειτουργία και μετά το 
πέρα της χρηματοδότησης) της πράξης. 

 Τη θεσμική θωράκιση της Πράξης με την έκδοση απαραίτητων διοικητικών εγγράφων 
(εγκυκλίων, ΥΑ, ΚΥΑ κλπ) σε συνδυασμό και με τη βιωσιμότητα της πράξης  

 Η εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από το Δίκτυο μέσω της 
συνεχούς αξιολόγησης όλων των συντελεστών της δράσης. 

 Η συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των 
ακοολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νεογνά. 

 Η έκδοση σχετικών αναφορών και δεικτών στα πλαίσια της εξέτασης του γενικού 
πληθυσμού τόσο κατά τη διάρκεια της πράξης όσο και μετά από αυτή. 

 Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό την ενημέρωση για επιδημιολογικά 
θέματα που αφορούν τη νεογνική βαρηκοΐα. 

 Η ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών και καλής πρακτικής. 
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 Η συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου για τον καθολικό έλεγχο για την πρώιμη 
διάγνωση της νεογνικής βαρηκοΐας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη 
βιωσιμότητα όλης της Πράξης και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. 

 Η κατάλληλη οργάνωση του Δικτύου προκειμένου να εξασφαλίζεται ο καθολικός 
χαρακτήρας της δράσης πρόληψης μέσα από ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα 
οργάνωσης με σαφείς προδιαγραφές του ρόλου και των αρμοδιοτήτων. 

 Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου θα συνδυάζονται συστηματικά η οικονομικοτεχνική, 
η επιστημονική, η ερευνητική, η ενημερωτική και η διοικητική δραστηριότητα με την 
οργανωμένη συνεργασία και εταιρικότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 
Συνοπτικά στο φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 1 περιλαμβάνονται: 
 

 Η επιστημονική καθοδήγηση του Έργου. 

 Η δημιουργία και λειτουργία του δικτύου συμπεριλαμβανομένου κόστους αναλωσίμων 
και μετακινήσεων. 

 Η ανάπτυξη των απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και 
επεξεργασίας δεδομένων. 

 Ο Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας. 

 Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (BusinessPlan), του Προγράμματος 
Λειτουργίας  (OperationalPlan) και της Μελέτης Βιωσιμότητας. 

 Η συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των ακοολογικών περιστατικών που 
αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της διαδικασίας του καθολικού ελέγχου. 

 Η συγκέντρωση όλων των στατιστικών δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα, η 
παραγωγή αναφορών σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση. Επίσης, η 
διάχυση των πληροφοριών αυτών σε όλους του δυνητικά ενδιαφερόμενους 
αποδέκτες. 

 Η συγκέντρωση όλων των δεδομένων και παραδοτέων της Πράξης συνολικά και η 
οργάνωσή τους, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα της Πράξης μετά το πέρας της χρηματοδότησης. 

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνών /μελετών, η δημοσίευση τακτικών εκθέσεων 
σε εκδόσεις και κυρίως, στην ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης και συνεργασιών 
με άτομα, φορείς, ιδρύματα κ. ά. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μετά το πέρας της 
συγκεκριμένης Πράξης. 

 
 
Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Οι δράσεις που προβλέπονται είναι αναλυτικά οι 
παρακάτω: 
 
Δράση 1.1: Επιστημονική υποστήριξη του έργου 

Δράση 1.2: Δίκτυο ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας 

Δράση 1.3: Έλεγχος (Audit) δικτύωσης  

Δράση 1.4: Μελέτη εφαρμογής 

Δράση 1.5 και 1.6: Δημιουργία  & Λειτουργία Παρατηρητηρίου για τη Νεογνική Βαρηκοΐα 
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Σχήμα 1. Οργανόγραμμα & Δράσεις Έργου 
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2. ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο βασικός μετρίσιμος στόχος του Έργου είναι να εξεταστούν περίπου 120.000 νεογνά. Η 
επίτευξη του στόχου πηγάζει από τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής για τη φυσική κίνηση πληθυσμού, σύμφωνα με τα οποία, οι γεννήσεις στην 
Ελλάδα, ανήλθαν το 2009, σε 117.933, στα ίδια επίπεδα με το 2008. Επομένως θεωρούμε ως 
ετήσιο μέσο όρο τις 120.000 γεννήσεις. Για την επίτευξη του στόχου έχει προβλεφθεί η 
προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια των 
εξετάσεων. 

Οι εξετάσεις που θα γίνουν στα νεογνά αφορούν σε πρωτοβάθμιο νεογνικό ωτακουστικό 
έλεγχο και σύμφωνα με τη μεθοδολογία της υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης, 
προβλέπεται η εκτέλεση της διαδικασίας επανελέγχου της ακοολογικής κατάστασης των 
νεογνών ανάλογα με τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου. Η διαδικασία επανελέγχου 
μπορεί να διαρκέσει έως 6 μήνες. 
 
Για τις ωτακουστικούς ελέγχους στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί 
εξοπλισμός που αφορά σε μηχανήματα ελέγχου που λειτουργούν με προκλητά ακουστικά 
δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους και συγκεκριμένα πρόκειται για δύο κατηγορίες 
μηχανημάτων: 
 
Α) Μηχανήματα πρωτοβάθμιου ελέγχου  
 
Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια των εξετάσεων πρωτοβάθμιου ελέγχου. 
Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται να υλοποιηθεί προμήθεια του εξοπλισμού  για τον 
πρωτοβάθμιο έλεγχο που αφορά σε 24 συσκευές οι οποίες θα κατανεμηθούν σε ισάριθμες 
δημόσιες μαιευτικές κλινικές (με αριθμό γεννήσεων > 5/έτος).  
 
Ο εξοπλισμός αφορά σε μηχανήματα ελέγχου που λειτουργούν με Ωτακουστικές εκπομπές. 
Πιο συγκεκριμένα, μία μικρή θηλή/ανιχνευτής (probe) εισάγεται στον έξω ακουστικό πόρο. 
Ηχητικά ερεθίσματα τύπου κλικ (click) παράγονται και ταξιδεύουν μέσω του έξω και του μέσου 
ωτός προς τον κοχλία. Εάν ο κοχλίας λειτουργεί φυσιολογικά, θα παράγει ωτοακουστικές 
εκπομπές, οι οποίες θα ταξιδέψουν ανάστροφα προς το μέσο και το έξω ους. Οι 
ωτοακουστικές εκπομπές θα ανιχνευτούν και θα μετρηθούν από ειδικό μικρόφωνο που 
βρίσκεται στον ανιχνευτή, και θα αναλυθεί από ένα υπολογιστικό σύστημα.  
 
Β) Μηχανήματα για δευτεροβάθμιο έλεγχο 
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανελέγχου της ακοολογικής κατάστασης των νεογνών ανάλογα 
με τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου έχει προβλεφθεί να γίνεται επανεξέταση η οποία θα 
γίνεται με  συσκευές δευτεροβάθμιου ελέγχου. Ο εξοπλισμός για τον δευτεροβάθμιο 
επαναληπτικό έλεγχο αφορά σε 7 συσκευές οι οποίες θα κατανεμηθούν σε ισάριθμες 
δημόσιες μαιευτικές κλινικές, μία ανά Υγειονομική Περιφέρεια.  
 
 
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αναμένεται να συμμετέχουν τα Νοσοκομεία που έχει 
προβλεφθεί η εγκατάσταση των συσκευών ωτακουστικών ελέγχων (24 συσκευές 
πρωτοβάθμιου ελέγχου και 7συσκευές δευτεροβάθμιου ελέγχου) αλλά και επιπλέον 
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Νοσοκομεία που διαθέτουν ήδη κατάλληλο εξοπλισμού σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα 
Νοσοκομεία που θα συμμετέχουν στο Έργο θα διενεργούν εξετάσεις πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου ελέγχου.  

Από κάθε εξέταση που θα διενεργείται θα προκύπτουν: 

α) δεδομένα τα οποία θα καταγράφει ο Ιατρός και αφορούν στοιχεία του νεογνού. 
Ενδεικτικά αναφέρονται φύλλο παιδιού, ηλικία, ημερομηνία γέννησης και σύντομο 
ιστορικό 

β) ενδείξεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Τα δεδομένα από κάθε εξέταση θα 
καταχωρούνται και θα αποθηκεύονται σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων ανά 
νοσοκομείο.    

Το έργο του αναδόχου για τη δημιουργία και λειτουργία του παρατηρητηρίου για τη 
Νεογνική Βαρηκοΐα περιλαμβάνει συνοπτικά:  

α) Τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών  στοιχείων, 
και κάθε άλλης πληροφορίας σχετικά με τον νεογνικό έλεγχο, όπως επίσης και 
τη διάχυση αυτών των στοιχείων και πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. 

β) την καθημερινή λειτουργία του Παρατηρητηρίου για 12 μήνες 
 
 
 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
Για την υλοποίηση της Δράσης 1.5  και της Δράσης 1.6 απαιτείται: 
 

Δράση 1.5: Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη Νεογνική Βαρηκοΐα 
 
Α) Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος Παρατηρητηρίου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει 
αναλυτικά την τεχνική  προτεινόμενη λύση. Η τεχνική λύση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
αναλυτική περιγραφή του αναγκαίου λογισμικού που θα παραχθεί καθώς και της 
μεθοδολογίας της ροής εργασιών με την οποία θα διασφαλίζεται η λειτουργία του 
Παρατηρητηρίου. Η Τεχνική λύση θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Σύστημα εισαγωγής όλων των δεδομένων που παράγονται από τη διαδικασία της 
εξέτασης από τις διαφορετικές συσκευές ωτακουστικού ελέγχου σε ένα ενιαίο πληροφοριακό 
σύστημα. Τα δεδομένα αυτά αφορούν στοιχεία του νεογνού τα οποία θα καταγράφει ο Ιατρός, 
καθώς και ενδείξεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
περιγράψει τη διαδικασία με την οποία θα εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη εισαγωγή των 
δεδομένων στο σύστημα σε όλα τα Νοσοκομεία που διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι κα 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, το σύστημα εισαγωγής των δεδομένων των ελέγχων 
θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

o Εύχρηστο περιβάλλον διεπαφής 
o Δυνατότητα λειτουργίας σε διαφορετικούς σελιδομετρητές και σε διαφορετικές 

τερματικές συσκευές (enddeviceagnostic) 
o Προσωποποιημένο περιβάλλον εισόδου με την χρήση κωδικού ασφαλείας 

τύπου username / password 
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o Το σύστημα αυτό θα πρέπει να αυτοματοποιεί και να απλοποιεί τη 
διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου 

o Κεντρική, οργανωμένη και δομημένη αποθήκευση των δεδομένων σε 
σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS). 
 

 Διαδικασία αυτοματοποιημένου ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων. Η 
προτεινόμενη λύση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που θα καταχωρούνται από το 
σύστημα εισαγωγής,  δεν θα περιλαμβάνουν σφάλματα1, κενά και άλλα προβλήματα 
συμβατότητας. 
 

 Αποθήκευση σε αποθετήρια - Κεντρική, οργανωμένη και δομημένη αποθήκευση του 
παραγόμενου έργου για αποδοτική προσπέλαση και ασφάλεια των στατιστικών δεδομένων 
και λοιπών παραδοτέων. Αποθήκευση όλων των στοιχείων κατά τη διαδικασία των νεογνικών 
ελέγχων 
 

 Σύστημα Εξαγωγής Δεδομένων από το αποθετήριο δεδομένων με σκοπό την 
περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην φάση 
εξαγωγής των δεδομένων χρονοσειρών από την πρωτογενή τους μορφή. 
 

 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων - Η στατιστική επεξεργασία των καταχωρημένων 
δεδομένων και η εξαγωγή στοιχείων με την χρήση αναφορών στατιστικής ανάλυσης .  

 
 

 Σύστημα αυτόματης προειδοποίησης υπενθύμισης-Επιπροσθέτως θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και η αναγκαιότητα ανάπτυξης συστήματος αυτόματης προειδοποίησης 
υπενθύμισης, η οποία θα αφορά στις εξετάσεις πρωτοβάθμιου νεογνικού ωτακουστικού 
έλεγχου και σύμφωνα με τη μεθοδολογία της υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης, 
προβλέπεται η εκτέλεση της διαδικασίας επανελέγχου της ακοολογικής κατάστασης των 
νεογνών ανάλογα με τα αποτελέσματα του πρώτου ελέγχου. 

 
Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου θα πρέπει να προσφερθούν από τον 
ανάδοχο τόσο οι αναγκαίες υπηρεσίες όσο και το δικαίωμα χρήσης του απαραίτητου 
λογισμικού.  
 

 Αναγκαίος εξοπλισμός - Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ως άνω 
συστήματος θα πρέπει να προσφερθούν για χρήση από την Ά ΩΡΛ Κλινική  επί ποινή 
αποκλεισμού από τον ανάδοχο και σχετικός εξοπλισμός πληροφορικής. Ο εξοπλισμός αυτός 
θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και θα διατεθεί 
στην Ά ΩΡΛ Κλινική  χωρίς επιπλέον κόστος μετά το πέρας του έργου. Ο εξοπλισμός 
πληροφορική θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

o Τοπικός εξυπηρετητής για εγκατάσταση με όλα τα παρελκόμενα (mouse, 
πληκτρολόγιο κτλ.) 

o Δύο (2) οθόνες 23’ ιντσών 
o Ένας (1) ασύρματος διακομιστής 

                                                 
1
 Τα όρια των φυσιολογικών τιμών ελέγχου των μετρήσεων και των υπολοίπων δεδομένων που θα 

καταχωρούνται θα δοθούν από την Ά ΩΡΛ Κλινική.  
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o Ενσύρματη δικτυακή διασύνδεση των παραπάνω με καλώδιο δεδομένων 10G 
με όλα τα παρελκόμενα.   

Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα προδιαγραφών στο Μέρος Γ.  

Τα παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει να τα εγκαταστήσει στην Ά ΩΡΛ Κλινική, σε χώρους 
που θα υποδειχθούν από την Ομάδα Έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία Πιλοτικής Λειτουργίας του ως άνω 
συστήματος πριν την παραγωγική του λειτουργία. 
 
Η υπηρεσία Πιλοτικής Λειτουργίας αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγματικής 
λειτουργίας του Συστήματος με τη συμμετοχή μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, 
καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών του Συστήματος και 
χρησιμοποιώντας το σύνολο των επιχειρησιακών δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα. 
 
 
Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 
 

 να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία και τις ομάδες Χρηστών που θα 
συμμετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος. 

 να διαθέσει προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις, με 
φυσική παρουσία στην Ά ΩΡΛ κλινική για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής 
Λειτουργίας και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος υπό 
συνθήκες πλήρους Παραγωγικής Λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, χρήση από 
κρίσιμο πυρήνα χρηστών, κτλ.), 

 να πραγματοποιήσει τις όποιες ρυθμίσεις / παραμετροποιήσεις / προσαρμογές / 
τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος 
(finetuning), 

 να διορθώσει τυχόν λάθη του Συστήματος (bugfixing),  

 να επικαιροποιήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος, 

 να παρέχει υπηρεσίες on the jobtraining στους χρήστες 
 
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος 
οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, 
ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική 
εκμετάλλευση.  
 
Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος είναι: 
 

 να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του λογισμικού του Συστήματος, 

 να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιμα λειτουργικά λάθη του Συστήματος, τα 
οποία επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία, 

 να εξασφαλισθεί ότι το Σύστημα ικανοποιεί τα κριτήρια διασφάλισης του επιπέδου 
ποιότητας (διαθεσιμότητα, χρόνος απόκρισης, κλπ.) που θα οριστούν από την Ά ΩΡΛ 
κλινική. 
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Δράση 1.6: Παραγωγική Λειτουργία Παρατηρητηρίου (για 12 μήνες) 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει, μετά το πέρας της πρώτης φάσης δημιουργίας και πιλοτικής 
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου (Δράση 1.5.), την αδιάλειπτη λειτουργία του παρατηρητηρίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια του καθολικού ελέγχου (12 μήνες). Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για όλους τους συμμετέχοντες στο 
Δίκτυο. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τα στελέχη που θα 
αποτελέσουν την ομάδα έργου, την μεθοδολογία οργάνωσης, και την κατανομή των επιμέρους 
εργασιών. 
 
 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  
 
 
Α/Α 
Παραδοτέο
υ 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 
Παραδοτέου2 

Μήνας 
Παράδοσης3 

1. 

Π.1.0 Εξοπλισμός, πληροφοριακό σύστημα και 
διαδικασίες για την λειτουργία του παρατηρητηρίου : 

 Οδηγός με περιεχόμενο αναλυτικές οδηγίες, 
διαδικασίες και περιγραφή του ενιαίου 
πληροφοριακό συστήματος που υλοποιήθηκε 
για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου με 
στόχο την παραγωγή στατιστικών αναφορών 
με την πλήρη απεικόνιση της υφιστάμενης 
κατάστασης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο  

 Λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος 
για την λειτουργία του παρατηρητηρίου  

 Βεβαίωση της Ά ΩΡΛ σχετικά με το ότι 
λειτουργεί  εξοπλισμός σύμφωνα με τον 
πίνακα προδιαγραφών 

 Λογισμικό παραγωγής στατιστικών αναφορών  

 

Μ, Λ, Υλ,  Μ1 

2. 

Π.1.6. Αναφορές από το ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων 
 

 2 εξαμηνιαίες στατιστικές αναφορές και 10 
ενδιάμεσες μηνιαίες αναφορές με την πλήρη 
απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με  
τις ανάγκες που θα ορίσει ο ΕΥΕ και οι 

ΑΝ 

Μ7 

Μ13 

 

                                                 
2 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υλ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
3 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) του Έργου 
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Ερευνητές. 
 

 

3. 

Π.1.8. Δημιουργία, Πιλοτική και δωδεκάμηνη 
παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου ως 
Κέντρου Αναφοράς της Νεογνικής Βαρηκοΐας  

2 εξαμηνιαίες αναφορές και 10 ενδιάμεσες 
μηνιαίες αναφορές στις οποίες θα: 

 Παρουσιάζεται η πρόοδος όλων των 
δραστηριοτήτων (θα πρέπει να γίνεται σαφής 
διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε 
εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών 
που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει). 

 Παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των 
ενεργειών που αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων 
προβλημάτων. 

 Θα καταγράφονται προβλήματα που εντοπίστηκαν 
και προτάσεις επίλυσής τους. 

 

ΑΝ 

Μ7 

Μ13 

 

 
 
5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα προτείνει τη δομή των παραδοτέων και σύντομη 
περιγραφή του περιεχομένου καθένα εξ’ αυτών.  
 
Η παραλαβή του έργου συνίσταται στην παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του 
έργου με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης και Παραλαβής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών 
σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (με ίδιους τεχνικούς όρους) και, σ τις 
περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 
αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ως προς το συγκεκριμένο 
χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα  
Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παραλαβής  Παραδοτέων, η οποία τα 
εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη 
λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως 
διορθωμένα και συμπληρωμένα.  
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  
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Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια 
ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του 
έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής όσον αφορά στο 
περιεχόμενο και τις προδιαγραφές του έργου.  
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο ανάδοχος θα πρέπει να συμβάλει στην 
αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει στην προσφορά του την προσέγγιση που θα υιοθετήσει σε σχέση με το 
σύνολο των πακέτων εργασίας του έργου, τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, 
τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ , κ.λ.π. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ρεαλιστικότητα της μεθοδολογίας, σε σχέση με τις 
δυνατότητες και την ικανότητα του αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στο 
προτεινόμενο από αυτόν χρονοδιάγραμμα. Η περιγραφή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας θα πρέπει να αναπτυχθεί ως εξής:  

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. 

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές τεχνικές αυτή για την υλοποίηση του 
συνόλου του έργου.  

 Σχήμα διοίκησης έργου που διασφαλίζει την εμπλοκή των στελεχών που 
απαιτούνται από την πλευρά του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής για την 
επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών του έργου.  

 Τρόπος συνεργασίας των εμπλεκόμενων για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση 
του έργου. 

 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, όπως 
αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών της διακήρυξης και 
την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου αναδόχου.  

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANT) όπου θα 
απεικονίζονται οι δραστηριότητες , τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα 
του έργου. 

 Τονίζεται ότι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του των δραστηριοτήτων θα 
εξειδικεύεται πριν την έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων μετά από 
συνεργασία ή υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής.  

 



 

36 

 

 

 
ΜΕΡΟΣ Γ  

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Για  την επιλογή της συμφερότερης από οικονομικής άποψης 
προσφοράς θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:  
 

1. Έλεγχος και αξιολόγησης των διαδικασιών συμμετοχής. 
2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 

δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.  
3. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο. 
4. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση τον ακόλουθο τύπο.  
 

Λi = 0,85* (Bi/ Bmax)+ 0.15* (Kmin/Ki) 
 

όπου: 
 

Λi Η συνολική βαθμολογία της αξιολογούμενης προσφοράς i 
εκφρασμένη με δύο δεκαδικά.  

Bmax Η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική 
προσφορά. 

Bi Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i. 
Kmin Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη 

μικρότερη τιμή . 
Ki Το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i.  

 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά με το 
μεγαλύτερο Λ. 
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφού έχει προηγηθεί η σχετική 
διαδικασία που αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα της διακήρυξης.  
 

 
Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  

  
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα 
Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στην συνέχεια. 
Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς για 
τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία 
αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν καλύπτονται οι τεχνικέ προδιαγραφές.  



 

37 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 
βαθμολογία όλων των κριτηρίων.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης  Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

1 Μεθοδολογική προσέγγιση έργου  70% 
1.1 Κατανόηση των στόχων και των ιδιαιτεροτήτων του 

έργου. Σαφήνεια των προτεινόμενων πακέτων 
εργασίας και αντιστοίχησή του με τα παραδοτέα του 
έργου.  

20% 

1.2 Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.  40% 
1.3 Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των μελών 

της ομάδας. Βαθμός εμπλοκής και συνολική 
απασχόληση των μελών της ομάδας.  

10% 

2 Προτεινόμενες υποδομές  30% 
2.1 Δυνατότητες τεχνολογικού εξοπλισμού και 

λογισμικού και βαθμός ετοιμότητας προτεινόμενου 
λογισμικού λόγω των απαιτήσεων του 
χρονοδιαγράμματος 

20% 

2.2 Πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών.  10% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 

Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς  

 
Το κόστος προσφοράς Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος εκτέλεσης του 
έργου και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος ανάδοχος στην οικονομική 
του προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το 
συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ.  
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

Πίνακας Ι: Ελάχιστες Προδιαγραφές Εξυπηρετητή 
 

Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2012 

Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.70 GHz  

Συνολική Μνήμη 2 GB  

Μέγιστη Μνήμη 32 GB  

Τύπος Μνήμης DDR3  

Ταχύτητα Μνήμης 1333 MHz  

Σκληροί Δίσκοι 1 

Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA III  
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Χωρητικότητα Δίσκου 500 GB  

Στροφές Δίσκου 7200 rpm  

Cache Σκληρού Δίσκου 32 MB  

Υποδοχές SATA 4 

SATA RAID 0, 1, 5, 10  

Τύπος Chipset Μητρικής C202 PCH   

Ενσωματομένη SVGA Ναι  

Μοντέλο Ενσωματομένης SVGA G200eW  

Τύπος Θήκης 3U   

Παρεχόμενη ισχύς (Watt) 300 Watt   
 

Οπτικά Μέσα DVD±RW Doublelayer  

VGA 1 

Σύνολο PCI - Express 3  

PCI - Express x 4 1 

PCI - Express x 8 2xPCI - Express x 8  

USB 2.0 4xUSB 2.0  

Fast UART 16550 Serial 1  

Κάρτα ήχου Όχι  

Τύπος Δικτύωσης GigabitLan  

RJ45 LAN ports 2   
 

 
 

Πίνακας ΙΙ: Ελάχιστες Προδιαγραφές Οθόνης  
 

Είδος Monitor   

Διαγώνιος Οθόνης 23"   

Τεχνολογία Οθόνης LED   

VESA Όχι   

Εγγύηση 0 καμένων pixel Ναι   

Ανάλυση 1920 x 1080   

Φωτεινότητα 250 cd/m²   

Δυναμική Αντίθεση Mega   

Χρόνος Απόκρισης 5 ms   

Γωνία Θέασης (Οριζόντια) 170   

Γωνία Θέασης (Κάθετη) 160   

Είσοδοι 1xHDMI 1xD-Sub 15 pin  

 
Πίνακας ΙΙΙ: Ελάχιστες Προδιαγραφές  Διακομιστή  
 

Είδος ADSL2+ Wireless Modem Router   

Τύπος Γραμμής ADSL over PSTN   

Συχνότητα λειτουργίας 2,4 GHz   

Συνδέσεις 1xRJ11  4xRJ45 - 10/100 (LAN)   

Firewall DoS  IDS  Nat Firewall  Parental Control   

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ISP PPPoA  PPPoE   
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Χαρακτηριστικά ADSL (WAN) ITU 992.1 (G.dmt)  ITU 992.2 ADSL (G.lite)  
ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.b)  ITU 992.5 
ADSL2+   

WirelessStandards 802.11b/g/n   

WirelessDataTransferRate Up to 150 Mbps   

WirelessSecurity WEP (64-128bit)  WPA-PSK / WPA2-PSK  
WPA/WPA2  Υποστήριξη WPS ρύθμισης   

Σύστημα Διαχείρισης QoS  Web-based GUI   

Επιπλέον Χαρακτηριστικά DDNS   

 
 
 
 

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος του ΚΕΕΛΠΝΟ 
 
 
 
 

Καθηγήτρια Τζ. Κρεμαστινού 
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ΜΕΡΟΣ Δ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 
Ονομασία Τράπεζας:        
Κατάστημα:           
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ.- FAX):        
Ημερομηνία Έκδοσης:          
Προς το:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ),  
Αγράφων 3-5, Μαρούσι  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …. ΓΙΑ………..ΕΥΡΩ.  
Με την παρούσα εγγυούμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα απαιτούμενοι  του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας…………… οδός 
………………….….αριθμός ……. ΤΚ…….} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:  των Εταιριών  
α)……………….. οδός …………………………..αριθμός 
…………….τκ………………………… 
β)……………….. οδός …………………………..αριθμός 
…………….τκ………………………… 
γ)……………….. οδός …………………………..αριθμός 
…………….τκ………………………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ,} και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………….., 
για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………….. για εκτέλεση του 
έργου «…………….» συνολικής αξίας …………………………………………, σύμφωνα με 
αριθμό……………… Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στο ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατομικά  για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς του ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε (3) ημέρες από την εγγραφή ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……….(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, 
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας:        
Κατάστημα:           
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ.- FAX):        
Ημερομηνία Έκδοσης:          
Προς το:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ),  
Αγράφων 3-5, Μαρούσι  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ …. ΓΙΑ………..ΕΥΡΩ.  
Με την παρούσα εγγυούμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα απαιτούμενοι του 
δικαιώματος της δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας…………… οδός 
………………….….αριθμός ……. ΤΚ…….} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:  των Εταιριών  
α)……………….. οδός …………………………..αριθμός 
…………….τκ………………………… 
β)……………….. οδός …………………………..αριθμός 
…………….τκ………………………… 
γ)……………….. οδός …………………………..αριθμός 
…………….τκ………………………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ,} και μέχρι του ποσού των ευρώ………………………….., 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό……………….. που αφορά στο 
διαγωνισμό της……………….. με αντικείμενο  «………………………» συνολικής αξίας 
……………….., σύμφωνα με τη αριθμό Διακήρυξή σας,  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα 
σε (3) ημέρες από την εγγραφή ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
 
 


