
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Αποφ. 142/2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ      
     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την 
εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης»  - Υποέργο 8 της 
Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της 
υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 
16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα 
από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού 
συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
∆υναµικού 2007-2013» και µε κωδικό αριθµό ΜIS 
371406.  

 
Στο Παλαιό Φάληρο, σήµερα, 28 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

15:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή,  ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 
5351/22.02.2013 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010). 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 
1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
      (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ-ΠΟΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

3. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 3. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 
4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
6. ∆ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
7. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

(αναπλ. µέλος) 
 

8. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. 
µέλος) 

 

 

ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
Στη συνέχεια εισηγούµενος το 133ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



 

Σύµφωνα µε την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει 
όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία………….». 
 
Τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την µε αρ. 20244710/602/0026/1998 
(ΦΕΚ 431/ τ. Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 / τ. Β΄), αυξήθηκαν εκ νέου µε την 
υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010/  τεύχος Β΄) απόφαση Υπ. 
Οικονοµικών, ως εξής:  
α)   Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης 
περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ. 
 
Στον ΚΑ  15-6142.009: Αξιολόγηση Πράξης (Υποέργο 8 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε 
κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη υγείας εφήβων γυµν. & λυκείων Π.Φαλήρου,  Αγ. 
∆ηµητρίου, Αλίµου) 2012 συν. του προϋπολογισµού του ∆ήµου Π. Φαλήρου του 
οικονοµικού έτους 2013 έχει  εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση ποσού 26.629,00€. Η 
εργασία αφορά στο υποέργο 8 της Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της 
υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων 
των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο 
για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013», πρ/σµού 
µελέτης 26.629,00€ και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 28/80. 
 

Ακολούθως  εκθέτει ότι, από το Τµήµα Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής της 
∆/νσης ∆ιοικ/κών Υπ/σιών του ∆ήµου υποβλήθηκε η υπ’αρ. 1/2013 τεχνική έκθεση, που 
αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, πρ/σµού µελέτης 
26.629,00€ συµπ/νου ΦΠΑ  (υποέργο 8 της Πράξης  «Πρόγραµµα πρόληψης, 
προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων 
και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου 
ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας 
λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-
2013»)  και σχέδιο διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφέρουσα προσφορά.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι. (τοµέας στ΄)  περ. 18 του Ν. 3463/2006 όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 
- τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.&Κ.) 
- τις διατάξεις του Π∆ 28/80 
- την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
- τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 
- την υπ’αρ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
- τα µε αρ. πρωτ.  48614/02.09.2010 & & 58289/12.10.2010 έγγραφα του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



 

- την υπ’αρ. 6/28.01.2013 απόφαση του ∆.Σ. περί ψήφισης του πρ/σµού οικ. έτους 
2013, που εγκρίθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6363/5621/04.02.2013 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 3062/01.02.2013)  

- την µε αρ. 30/19664/20.04.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλ/νικής ∆ιακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών περί 
της εφαρµογής των διατάξεων του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες» στους δήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆ 

- την υπ’αρ. 338/2011 απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ) 
- την µε αρ. πρωτ. 801/20.03.2012 απόφαση Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Α∆Α: Β445Θ-4ΒΗ) περί ένταξης της πράξης µε κωδικό 371406 
- την από 19.02.2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης περί δέσµευσης του 

αντίστοιχου ποσού, µε τη βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στον ΚΑ 15-6142.009 του πρ/σµού οικ. έτους 
2013 και την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο ∆εσµεύσεων µε α/α Α/295  

- την µε αρ. 1/2013 τεχνική έκθεση της ∆/νσης ∆.Υ.  
- την υπ’αρ. 57/2013 ( Α∆Α:  ΒΕ∆ΧΩΞΕ-Ψ3Κ) απόφαση ∆.Σ.  
- το σχέδιο της διακήρυξης  
- την εισήγηση του Προέδρου  
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   OMOΦΩΝΑ   

 
1. Αποδέχεται την µε αρ. 1/2013 τεχνική έκθεση του Τµήµατος  Παιδείας & 

Κοινωνικής Αρωγής της ∆/νσης ∆ιοικ/κών Υπ/σιών του ∆ήµου που  θεωρήθηκε 
από την ∆ιευθύντρια ∆.Υ.  

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφέρουσα προσφορά, για την «Αξιολόγηση Πράξης», 
προϋπολογισµού µελέτης 26.629,00€ συµπ/νου ΦΠΑ (υποέργο 8 της Πράξης  
«Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον 
εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, 
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά 
µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013» και µε κωδικό αριθµό ΜIS 
371406), ως ακολούθως: 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με τη 
συγχρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  

www.epanad.gov.gr 
 

www.espa.gr 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», 

ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 16 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 11 ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, 

ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΟΥ 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΚΑΙ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS 

371406. 

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  2007-2013» 

 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 

«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» 

 

 

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ): 371406 

 

 

Φεβρουάριος 2013 

 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

∆ΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ 
ΜΕ Α/Α 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 16 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 11 ΛΥΚΕΙΩΝ 
ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ 

ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2007-2013» ΚΑΙ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS 371406. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.629,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (21.649,60 € πλέον ΦΠΑ 23% 
4.979,40€) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  :   1/ 2013 
 
Κ.Α.: 15-6142.009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έως 1/6/2014 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου 

    Ταχ. ∆ιεύθυνση: Τερψιχόρης & Αρτέµιδος 51 

    ΤΚ: 17562 

    Τηλέφωνο: 213 2020 353, 213 2020 333 

    Φαξ: 213 2020 282 

    e-mail: irene.christodoulelli@palaiofaliro.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη : 

• Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Το Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» 

• Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3263/04 

• Την Υ.Α. Αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

• Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

• Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραµµα ∆ιαύγεια¨ και άλλες διατάξεις. 

• Tο Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» 

• Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 
της 29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

• Το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

• Την Υ.Α Αριθµ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΦΕΚ 
540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 3614/03.12.2007: ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεύχος Α’) 

• Το Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

• Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας 
που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη-µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. 

• Την µε Α.Π. 801/20-03-2012 (Α∆Α: Β445Θ-4ΒΗ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ένταξη της  Πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού 
συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής»  στον Άξονα  Προτεραιότητας 14 του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013» 

• Την υπ’αρ. 338/2011 απόφαση ∆.Σ. του ∆ήµου παλαιου Φαλήρου (Α∆Α: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ). 

• την µε αρ. 1/2013 µελέτη του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής του ∆ήµου. 

• την από 19-02-2003 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης περί δέσµευσης του αντίστοιχου ποσού, µε τη 
βεβαίωση, κατόπιν ελέγχου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, ύπαρξης πίστωσης στον ΚΑ 15-6142.009 του 
πρ/σµού οικ. έτους 2013 και την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο ∆εσµεύσεων µε α/α Α/295. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες  προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά  για την ανάθεση της εργασίας: «Αξιολόγηση της 

Πράξης». 
 

Η εργασία αποτελεί το Υποέργο µε Α/Α 8 της πράξης «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και  11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, 
Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου 
χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού 2007 – 2013» µε MIS 371406. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ 
(26.629,00 €), περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. 

Όσοι επιθυµούν  να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα  διακήρυξη το  αργότερο  µέχρι  την 17/04/2013, ηµέρα Τετάρτη και  ώρα  12:00  (ώρα  λήξης  
παραλαβής προσφορών), στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου στη διεύθυνση Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος,            
Τ Κ. 17562, στο Παλαιό Φάληρο. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες,  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισµού, θα περιλαµβάνουν το σύνολο της εργασίας. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν  το φάκελο  προσφοράς  τους,  ιδιοχείρως  ή αποστέλλοντας  τον ταχυδροµικά  
µε συστηµένη  επιστολή  ή  µέσω  Courier στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου του  ∆ήµου.  Στην  περίπτωση  της  
ταχυδροµικής αποστολής  ο ∆ήµος ουδεµία  ευθύνη  φέρει  για  τον χρόνο και το περιεχόµενο  των φακέλων  
προσφοράς  που  θα αποσταλούν. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στις 17/04/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. στο δηµοτικό 
κατάστηµα δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου στη διεύθυνση Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος, Τ Κ. 17562, στο 
Παλαιό Φάληρο από την αρµόδια Επιτροπή. 

Η παρούσα  απόφαση  και τα συνηµµένα παραρτήµατα  αυτής είναι αναρτηµένα  στον Πίνακα ανακοινώσεων 
και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού. 

Περίληψη της προκήρυξης δηµοσιεύεται  σε µία  (1)  ηµερήσια  εφηµερίδα του Νοµού. Επίσης, το παρόν θα 
αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. στην διεύθυνση 
www.ygeia-pronoia.gr 

 

Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
ΚΑΙ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ  1o 

Εισαγωγή 

Σκοπός της διενέργειας του Πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά (ήτοι την συµφερότερη από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά), είναι η επιλογή 
αναδόχου για την «Αξιολόγηση της Πράξης », που αποτελεί αντικείµενο του υποέργου  8 της πράξης 
«Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων 
και  11 λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» που έχει ενταχθεί στο 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013» µε MIS 371406. 

 

ΑΡΘΡΟ  2o 

Το  αντικείµενο, οι στόχοι  και τα παραδοτέα του ανωτέρω υποέργου  αναφέρονται στο Παράρτηµα Β:  
Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  3o 

Στοιχεία διαγωνισµού 

Τα τεύχη δηµοπράτησης αποτελούν συµβατικά στοιχεία και είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:    

α. Η  παρούσα διακήρυξη 

β. Η µε αριθµό 1/2013 µελέτη Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής  

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

δ. Η  προσφορά του µειοδότη 

 

ΑΡΘΡΟ  4o 

Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος, στην αίθουσα 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, την 17/04/2013, ηµέρα Τετάρτη 
και µε ώρα  11:00 π.µ. έως 12:00 π.µ. διάστηµα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις 
προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε άλλον τρόπο στο 
∆ήµο µέχρι και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση : Τερψιχόρης 
51 και Αρτέµιδος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ. 17562. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια 
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 

 

ΑΡΘΡΟ  5o 

Πληροφορίες 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από την έδρα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 και Αρτέµιδος, 
Τ.Κ. 175 62, Παλαιό Φάληρο, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, τηλ. 213 2020 353, κα Ε. Χριστοδουλέλλη. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και µέσω του ∆ιαδικτύου, στην ιστοσελίδα www.palaiofaliro.gr 
και ειδικότερα στο τµήµα εφηµερίδα της υπηρεσίας - Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισµοί. Επίσης, η παρούσα 
∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. στην 
διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ  6o  

Προϋπολογισµός  της  προµήθειας 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των  26.629,00 € συπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23% και πάσης φύσεως κρατήσεις και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.009 του προϋπολογισµού του οικονοµικού 
έτους 2013. 

Το  υποέργο χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου  ∆υναµικού 2007-2013» - άξονας προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα 
της Ψυχικής Υγείας.  Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 
πληθυσµού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» 

 

ΑΡΘΡΟ  7o  

Α. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα 
κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει  την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση 
καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα  που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία  κράτους – 
µέλους της ΕΕ  ή του ΕΟΧ  ή κράτους – µέλους  που  έχει υπογράψει  την Σ∆Σ  ή τρίτης χώρας που  έχει 
συνάψει  ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή 
την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 

Στο  διαγωνισµό   µπορούν   να  συµµετέχουν   φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα   ή  ενώσεις  αυτών,  ή  
συνεταιρισµοί,   ή κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται 
µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών.  Η παροχή  των υπηρεσιών  που  αφορά  η παρούσα  δεν  επιφυλάσσεται  
µε νοµοθετικές,  κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε µια συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη. 

 

Β. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1.  Όσοι δεν  πληρούν  τα  κριτήρια  του  άρθρου  45  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ,  όπως  ισχύει,  και  όπως  αυτά  
τυχόν εξειδικεύονται  από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων  του κοινοτικού δικαίου, και 
συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της Κοινής ∆ράσης 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ii)  ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της Πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παρ. 1 της Κοινής ∆ράσης 98/742/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iii)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του Συµβουλίου ΕΕ   

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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2.  Όσοι  αποκλείσθηκαν   τελεσίδικα  από  ∆ηµόσια  Υπηρεσία  ή  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  γιατί  
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

3. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα  που µπορεί να διαπιστωθεί  µε οποιοδήποτε  µέσο 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά  την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει απόφασης  η οποία 
έχει ισχύ δεδικασµένου. 

5.  Όσοι  βρίσκονται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων,  αναγκαστική  διαχείριση   ή  
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε  ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια  διαδικασία 
προβλεπόµενη  από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

6. Όσοι κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης  
αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού  συµβιβασµού,  ή  οποιαδήποτε   άλλη  ανάλογη  διαδικασία  
προβλεπόµενη   από  τις  κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία. 

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα 
µε την Ελληνική νοµοθεσία. 

9. Όσοι προσκοµίσουν  ψευδείς   δηλώσεις  ή  παραλείψουν την υποβολή  των πληροφοριών  που  απαιτούνται  
κατ’ εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 

10. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  της αλλοδαπής,  εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή 
παραλείψεις, έχουν  υποπέσει   στα  ίδια  ή  αντίστοιχα  παραπτώµατα   ή  έχουν  υποστεί  αντίστοιχες  µε  τις  
παραπάνω   κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 

11. Όσοι δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής όπως αυτές προσδιορίζονται στο Άρθρο 10 της 
παρούσας διακήρυξης 

12. Όσοι δεν προσκοµίσουν την προσήκουσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ανωτέρω ισχύουν για κάθε µέλος της. 

 

ΑΡΘΡΟ  8o  

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους και µε ποινή 
αποκλεισµού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας 

2. 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 της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

3. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

4. Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριµήνου,  από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί, για αδικήµα  σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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6. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής στην οποία: 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν 

β. Να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

γ. Να δηλώνουν ότι  δεν αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  ∆ηµόσια  Υπηρεσία  ή  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  
∆ικαίου  γιατί  δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους 

δ Να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών της εργασίας και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα 
την εκτέλεση του.  

ε. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν τελούν σε κάποιες 
από τις αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 7 Β1 της παρούσας διακήρυξης 

 

7.  Αν  ο  διαγωνιζόµενος  δεν  παρίσταται  αυτοπροσώπως   τότε  ο  εκπρόσωπος  του  πρέπει  να  καταθέσει  
σχετική εξουσιοδότηση νόµιµα θεωρηµένη που να του δίνει το δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. 

 

8. Νοµιµοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόµενου και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

• ΦΕΚ σύστασης, 

• Επικυρωµένο αντίγραφο  του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί  όλες 
οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού 
(εφόσον υπάρχει), 

• ΦΕΚ στο οποίο  έχει δηµοσιευτεί  το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση  των εταίρων περί εκπροσώπησης  του 
νοµικού προσώπου, 

• Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 
υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει  ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 
του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 
συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη 
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

• Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 

• Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.  

 

9. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προµηθευτών,  για κάθε µέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα 
ανωτέρω καθώς και συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου 

• να συστήνεται ή ένωση ή κοινοπραξία 

• να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση της εργασίας 

• να αναγράφεται  και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της εργασίας που αναλαµβάνει κάθε µέλος 
της ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς 

• να δηλώνεται  ένα  µέλος ως υπεύθυνο  για τον συντονισµό  και τη διοίκηση όλων των µελών της 
ένωσης/ κοινοπραξίας. 

10. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1) Πιστοποιητικό αρµόδιας  δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης  του τελευταίου  εξαµήνου,  από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Á101), όπως εκάστοτε ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες  καταστάσεις  (µόνο  για  
αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  υπό διαδικασία  έκδοσης απόφασης  κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω  νοµοθετηµάτων  ή υπό  άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 

2) 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 ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  για κάποιο αδίκηµα  σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής  τους  
δραστηριότητας,  ή για  κάποιο  από  τα αδικήµατα  της υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  
πλαστογραφίας,   της  ψευδορκίας,   της  δωροδοκίας   και  της  δόλιας χρεωκοπίας. 

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισµού  να  αναπληρωθούν   µε  Ένορκη Βεβαίωση  
του  υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον  συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση, η οποία θα πρέπει  
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών». 

Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω   περιπτώσεων  και  
εκδίδονται  µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.. 

 

ΑΡΘΡΟ  9o  

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

1. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται  στην παρούσα,  θα προσκοµίζονται µε νόµιµα θεωρηµένο  το 
γνήσιο της υπογραφής. 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

1.  Η Ένωση/  Κοινοπραξία  δεν  υποχρεούται  από  την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ  να  περιβληθεί  ιδιαίτερη  
νοµική µορφή προκειµένου  να  υποβάλει  Προσφορά.  Ωστόσο στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  το  
«Έργο»,  είναι  δυνατόν  να υποχρεωθεί  από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ορισµένη νοµική 
µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται  αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  του  « Υποέργου»  στην Ένωση/Κοινοπραξία,  η  ευθύνη  αυτή  
εξακολουθεί  µέχρι  πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση  που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε  λόγο, Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της  Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα  Μέλη της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί  να υφίσταται  ως έχει και να παράγει  όλα τα έννοµα 
αποτελέσµατά  της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα  εκπλήρωσης των συµβατικών  όρων από  τα 
εναποµείναντα  Μέλη θα  εξετασθεί  από  την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ η οποία  και θα αποφασίσει  σχετικά. 
Εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αποφασίσει  ότι τα εναποµείναντα  Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν  να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  µε προσόντα αντίστοιχα του 
Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 
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ΑΡΘΡΟ  10o  

Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής/ Άλλα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω 
ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις 
του υπό ανάθεση «υποέργου». 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε 
την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

1.1 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε : 

Στοιχεία του Προσφέροντος (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνοµα του αρµόδιου προσώπου για την 
προσφορά). 

• Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του. 

• Περιγραφή οικονοµικών µεγεθών του (συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών, κατά τα τρία τελευταία 
έτη). 

• Περιγραφή του απασχολούµενου προσωπικού του (κατηγορίες προσωπικού, αριθµός απασχολουµένων 
ανά κατηγορία). 

Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια και την εµπειρία του Προσφέροντος για την υλοποίηση της 
εργασίας. 

1.2   Ο ανάδοχος  µετά την ανάθεση  της εργασίας δεν  έχει δικαίωµα,  χωρίς προηγούµενη  έγγραφη  
συγκατάθεση,  να αναθέσει οποιοδήποτε  µέρος ή το σύνολο της εργασίας υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συµπεριλάβει στην προσφορά του. 

 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας  του αναδόχου  µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, η 
εκτέλεση της εργασίας θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο  µε σκοπό την 
πλήρη υλοποίηση της εργασίας µετά από προηγούµενη  σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε 
περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της εργασίας, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος 

 

2. Να έχει αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και 
τεκµηριωµένη εµπειρία, σε παρόµοια έργα. 

 

Ειδικότερα κάθε προσφέρων θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε εργασίες αντίστοιχες µε το υπό 
ανάθεση «υποέργο» και συγκεκριµένα: 

Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στη παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµού και παρακολούθησης 
υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην αξιολόγηση προγραµµάτων και έργων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό µε  
τουλάχιστον τρία ολοκληρωµένα έργα αξιολόγησης την τελευταία δεκαετία και να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς 
τουλάχιστον ένα (1) έργο αξιολόγησης επικοινωνιακών παρεµβάσεων. Σε περίπτωση υποβολής κοινής 
προσφοράς, την προαναφερόµενη εµπειρία, αρκεί να τη διαθέτει ένα εκ των µελών που συµµετέχουν στην 
ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει µε την προσφορά  του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) 
κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε κατά τα δέκα (10) τελευταία έτη, επισηµαίνοντας τα 
έργα που καλύπτουν τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 
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A/A Πελάτης/ 

Αποδέκτης 

Τίτλος ‘Έργου ∆ιάρκεια 

Εκτέλεσης 

Προϋπολογισµός Παρούσα Φάση 

   Έργου   

      

      

      

Όπου  «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς /  εξέλιξη 
 

Από  τον  κατάλογο  των  προαναφερόµενων  έργων,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  τεκµηριώσει  τη  σχετική 
εµπειρία υλοποίησης αντίστοιχων έργων µε το προκηρυσσόµενο, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα έργα που 
καλύπτουν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.  Αν  οι αποδέκτες  των υπηρεσιών  είναι  φορείς  του  ∆ηµοσίου 
τοµέα,  η παροχή  των υπηρεσιών αποδεικνύεται  µε σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει 
εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα  Αρχή. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η 
παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται  µε βεβαίωση αυτού ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση 
του Υποψήφιου. 

 

3. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του «Έργου». 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά  του (εντός του Φακέλου  ∆ικαιολογητικών) 
τα στελέχη που θα συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου» και συγκεκριµένα: 

• Να καθοριστεί  το στέλεχος  που θα αναλάβει  τον ρόλο του Επιστηµονικού Υπεύθυνου  «Έργου»   

• Να δοθούν βιογραφικά για κάθε µέλος της Οµάδας «Έργου». 

• Να δηλωθεί το ποσοστό συµµετοχής τους στο «Έργο» και οι ανθρωποµήνες  που θα αφιερώσουν. 

• Να δηλωθεί η σχέση τους µε τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου,  εξωτερικός 
συνεργάτης). 

 

Ειδικότερα,  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει   να   αποδείξει   την  ανωτέρω   ελάχιστη  προϋπόθεση   
συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκµηρίωσης: 

1 Πίνακα των υπαλλήλων και µόνιµων στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα 
«Έργου», σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 

A/A 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση Ένωσης 

/Κοινοπραξίας) 

Ονοµατεπώνυµο 
Υπαλλήλου 
υποψηφίου 
Αναδόχου 

Θέση στην 

Οµάδα 

«Έργου» 

Ανθρωποµήνες 
Ποσοστό συµµετοχής 

(%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

2 Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα «Έργου», 
σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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A/A 
Ονοµατεπώνυµο 

Εξωτερικού Συνεργάτη 

Θέση στην Οµάδα 

«Έργου» 
Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό συµµετοχής 

(%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

Το στελέχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Επιστηµονικού Υπεύθυνου «Έργου» (Project 
Manager) θα πρέπει να διαθέτει  τεκµηριωµένη γνώση των συναφών µε το αντικείµενο της πράξης πολιτικών 
της Ε.Ε και τεκµηριωµένη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών την τελευταία δεκαετία στην αξιολόγηση 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή/και έργων στην υγεία. Εµπειρία στην αξιολόγηση επικοινωνιακών 
παρεµβάσεων στον τοµέα της υγείας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Καθώς επίσης και πανεπιστηµιακό 
δίπλωµα συναφές µε το αντικείµενο της πράξης (επιστήµες υγείας και κοινωνικές επιστήµες, επιστήµες 
επικοινωνίας). 

 

Τα υπόλοιπα µέλη της Οµάδας «Έργου» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και 
εµπειρίες: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα συναφές µε το αντικείµενο της πράξης (επιστήµες υγείας και κοινωνικές 
επιστήµες, επιστήµες επικοινωνίας). Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πτυχίο στα παραπάνω γνωστικά 
αντικείµενα θα εκτιµηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών. 

• Εµπειρία στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών. 

• Εµπειρία στην ειδική αξιολογική τεχνική που θα προταθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πιστοποιούνται µε την υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σηµειώµατος, αντίγραφα 
τίτλων σπουδών και σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης επαγγελµατικής εµπειρίας (πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης 
ή/και αντίγραφα σχετικών συµβάσεων ή άλλα συναφή έγγραφα). 

 

ΑΡΘΡΟ  11o 

∆ιευκρινίσεις 

1. Η αρµόδια  Επιτροπή  δύναται  να ζητήσει από  τον Υποψήφιο  Ανάδοχο  διευκρινίσεις  επί των ανωτέρω  
στοιχείων τεκµηρίωσης. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει  εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί  Ένωση / Κοινοπραξία: 

τα απαιτούµενα  στην προηγούµενη  παράγραφο  στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει  να υποβάλλονται  ανάλογα  µε 
τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / 
Κοινοπραξία. 

4. Στοιχεία  τεκµηρίωσης που εκδίδονται  σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά  
από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο 

Υποχρεώσεις σχετικά µε τη Σύνταξη και την Υποβολή των Προσφορών 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



_________________________________________________________________________________________________________________ 

«Αξιολόγηση της Πράξης: «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων 

και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού 

συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» 

     13 

Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται  ανεπιφύλακτα τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν  την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς  την αυτοπροσώπως  ή µε ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου , Τερψιχόρης  51 & Αρτέµιδος. 

 

Οι προσφορές: 

1. Υποβάλλονται µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και φέρουν, στο πρωτότυπο, τη 
µονογραφή του προσφέροντα κατά φύλλο. 
 

2 Υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε  άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνοδευόµενες  από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας  υπερισχύει η 
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  Πιστοποιητικά αλλοδαπών  αρχών  γίνονται  δεκτά,  εφόσον  
συνοδεύονται  από  επίσηµη  µετάφραση  στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα  των προσφορών θα πρέπει 
να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. 
 

3. Είναι  δακτυλογραφηµένες   και δε  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις  (σβησίµατα,  διαγραφές,   προσθήκες  
κτλ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κτλ. Θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής 
και µονογραµµένες από τον προσφέροντα.   Η δε αρµόδια  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει  τις διορθώσεις  κτλ. και γενικά θα επιβεβαιώνει  ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της 
προσφοράς. 

Επιπλέον  

1. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση  της προσφοράς  ή πρόταση  που  κατά την κρίση της Επιτροπής εξοµοιώνεται  
µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό  πρέπει  να αναφέρουν  στην προσφορά  τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των 
όρων της διακήρυξης. Πάντως η γνώση τους αυτή θεωρείται, ότι υπάρχει µε την υποβολή της προσφοράς και 
χωρίς την αναφορά της σ’  αυτή.  Εξάλλου,  µε  την υποβολή  της προσφοράς  θεωρείται  βέβαιο  ότι  οι  
διαγωνιζόµενοι είναι  απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του «Υποέργου», 
κτλ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού. 

 

Εναλλακτικές  Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Εάν υποβληθούν  τυχόν 
εναλλακτικές Προσφορές, δε θα ληφθούν  υπόψη.  Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος  θα υποβάλλει  τέτοιας 
φύσης  προτάσεις,  δε δικαιούται  σε καµία περίπτωση  να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί  λόγους  προσφυγής  
κατά της απόρριψης  των προτάσεων αυτών. 

 

Περιεχόµενο Προσφορών 

Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει  όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή : 

Α.  «Φάκελος  ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»,  ο  οποίος  περιέχει  τα  νοµιµοποιητικά  στοιχεία  και  όλα  τα  
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας διακήρυξης. 
Τα δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να είναι  ταξινοµηµένα  µέσα  στον Φάκελο, µε τη σειρά  που  ζητούνται στις 
αντίστοιχες παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 
Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του 
υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη.  

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

 

Τεχνική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Οικονοµική Προσφορά: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) ακριβές αντίγραφο 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς.  

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 142/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17/04/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 17/04/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Όλοι οι επιµέρους  φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως παρουσιάζεται παρακάτω:  

Για το φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ» 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 142/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17/04/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 17/04/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

 

Για το φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 142/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17/04/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 17/04/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Για το φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ Α/Α 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ MIS371406 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 142/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17/04/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ): 17/04/2013 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

Όλοι οι επιµέρους  φάκελοι αναγράφουν  την επωνυµία  και διεύθυνση,  αριθµό τηλεφώνου,  φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του 
φακέλου  (π.χ. ∆ικαιολογητικά κλπ.). 

Στην οικονοµική προσφορά, το συνολικό ποσό πλέον ΦΠΑ, αναγράφεται  ολογράφως και αριθµητικά. Σε 
περίπτωση διαφωνίας  µεταξύ του ποσού ολογράφως και αυτού αριθµητικώς, θεωρείται ως προσφορά το 
αναφερθέν  ποσό ολογράφως. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προσφέροντα. Απαγορεύεται 
µε ποινή αποκλεισµού η οικονοµική προσφορά για τµήµα του υποέργου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται  η πλήρης επωνυµία  και διεύθυνση,  καθώς και 
αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Οι προσφορές  υποβάλλονται  στην Ελληνική  γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται  ευκρινώς η 
λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”  και  να   µονογράφεται   από   τον  υποψήφιο  Ανάδοχο.  Το   περιεχόµενο   του   
πρωτοτύπου   είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. 

Για  την εύκολη σύγκριση των προσφορών  πρέπει  να τηρηθεί  στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 
της ∆ιακήρυξης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής 
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

Μετά  την  καταληκτική  ηµεροµηνία   υποβολής   των  προσφορών   δεν  γίνεται  αποδεκτή   αλλά  
απορρίπτεται   ως απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή απόκρουση  όρου  της ∆ιακήρυξης ή της 
Προσφοράς.  ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια  Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης 

 

Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος  «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που  θα  υποβάλει  κάθε  υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει  να 
περιέχει  τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου προς τις 
τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία 
προσδιορίζονται στα άρθρα 8 και 10 της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

 

Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σύµφωνος 
και να περιλαµβάνει τα ζητηθέντα από τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης του παρατήµατος Β της 
παρούσας. 

Οποιοδήποτε  επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά 
στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης. 

 

Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο υποφάκελος  «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει  την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του υποψηφίου 
αναφερόµενη στο σύνολο του «υποέργου». 

Το συνολικό ποσό πλέον ΦΠΑ, αναγράφεται  ολογράφως και αριθµητικά. Σε περίπτωση διαφωνίας  µεταξύ του 
ποσού ολογράφως και αυτού αριθµητικώς, θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν  ποσό ολογράφως. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προσφέροντα. Απαγορεύεται 
µε ποινή αποκλεισµού η οικονοµική προσφορά για τµήµα του «υποέργου». 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση Συµµετοχής  

Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό συνοδεύεται  υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού από εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή Γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό 1.082,48€ ίσο προς 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης   
χωρίς Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό   ισχύος τεσσάρων µηνών, από την ηµέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής µπορεί να εκδοθεί από την επόµενη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης 
της περίληψης του διαγωνισµού έως και την προηγούµενη της διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Η εγγύηση  συµµετοχής  του  διαγωνιζόµενου  που  θα  επιλεγεί  ως  ανάδοχος  επιστρέφεται  µετά  την 
κατάθεση  της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής των υπολοίπων διαγωνιζοµένων επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) 
ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του «υποέργου». 

Σε περίπτωση  που ο ανάδοχος  στον οποίο θα κατακυρωθεί  ο διαγωνισµός  αρνηθεί  να υπογράψει  
εµπροθέσµως  τη σύµβαση ή να καταθέσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατά την υπογραφή  της 
σύµβασης 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 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Στην  περίπτωση   Ένωσης/   Κοινοπραξίας   η  Εγγύηση   Συµµετοχής   περιλαµβάνει   και  όρο  ότι  αυτή  
καλύπτει  τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται  να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία  ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή  της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης   χωρίς Φ.Π.Α 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια 
ειδών . 

Αν περάσει η προθεσµία  των δέκα (10) ηµερών, που ορίζεται παραπάνω,  χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί  για να υπογράψει  τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, 
εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και καταπίπτει  υπέρ  της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ  η  Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς  άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

Σ’  αυτήν  την περίπτωση,  η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  αποφασίζει την ανάθεση  της Σύµβασης στον επόµενο  
στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση  αυτή λαµβάνεται  εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά  κάθε 
µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο 

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση  και αξιολόγηση των προσφορών, 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από την προκήρυξη. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση  της προσφοράς,  καµία διευκρίνιση, τροποποίηση  ή απόκρουση  
όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όµως, έχει το δικαίωµα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από οποιονδήποτε  
υποψήφιο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο  της προσφοράς  του. Στην περίπτωση αυτή η 
παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε  περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση, 
απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

Αποκλείονται  του διαγωνισµού  και δεν  αξιολογούνται προσφορές  που  δεν  έχουν  σφραγισµένα  σε 
ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονοµικά στοιχεία. 

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί  µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,  οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους 
όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως 
απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από  το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  Προσφορά 
που  είναι  αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις  τους για οποιοδήποτε  
λόγο, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. 

Η  απόρριψη   προσφοράς   γίνεται  µε  απόφαση   του  αρµοδίου   οργάνου  της  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΡΧΗΣ   
ύστερα  από γνωµοδότηση της Επιτροπής. 
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Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ,  επιφυλάσσεται  του δικαιώµατος  να απορρίψει  ανεξάρτητα από  το στάδιο  που  
βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

1) Αποσφράγισης  των προσφορών  -Έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε δηµόσια συνεδρίαση στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. 

Οι κυρίως φάκελοι των προσφορών πριν την αποσφράγισή τους από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µονογράφονται 
από κάθε µέλος της και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται αύξων αριθµός, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης 
υποβολής, δηλ: τον αριθµό πρωτοκόλλου και την ηµεροµηνία και ώρα καταχώρισης της προσφοράς.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  

Ανοίγεται ο φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής, και ο 
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα τεχνικά 
στοιχεία τους.  

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού.  

‘Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

Στη συνέχεια, στην ίδια δηµόσια συνεδρίαση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα εξετάσει εάν ο φάκελος 
δικαιολογητικών συµµετοχής είναι πλήρης και σύµφωνος µε τα ζητούµενα στην παρούσα δικαιολογητικά και 
κατά συνέπεια οι διαγωνιζόµενοι γίνονται κατ’ αρχής δεκτοί στον διαγωνισµό.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει τους προσφέροντες σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς  

Στη συνέχεια αυθηµερόν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε κλειστή συνεδρίαση εξετάσει 
την τεχνική προσφορά των υποψηφίων, την οποία θα αξιολογήσει  και θα βαθµολογήσει  βάσει των κριτηρίων 
αξιολόγησης που περιγράφονται στην ενότητα «βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών» της παρούσας 

Έλεγχος Οικονοµικής Προσφοράς - Αξιολόγηση   

Αφού ολοκληρωθεί η προηγούµενη φάση θα ανοιχτούν οι οικονοµικές προσφορές.  

Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η αποσφράγιση θα γνωστοποιηθεί, τουλάχιστον, δύο 
(2) εργάσιµες ηµέρες πριν, µε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµούς, που θα σταλεί µε fax στους 
προσφέροντες που δεν αποκλείστηκαν στο προηγούµενο στάδιο.  

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον των τυχόν παριστάµενων 
εκπροσώπων των διαγωνιζοµένων. 

 

Απόφαση Κατακύρωσης 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει ενιαίο 
πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθµολόγησης το οποίο και υποβάλλει 
προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή για την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.  

Εφόσον υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται για αυτές στην Οικονοµική Επιτροπή η 
οποία αποφασίζει σχετικά. 

 

2) Κριτήρια Αξιολόγησης των Προσφορών 

Η αξιολόγηση  θα  γίνει  µε  κριτήριο  ανάθεσης  τη  συµφερότερη   προσφορά.   Για  την  επιλογή  της  
συµφερότερης προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
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Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής. 

Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών  για όσες προσφορές  δεν έχουν απορριφθεί  κατά τον 
έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί  σε προηγούµενο  στάδιο 
της αξιολόγησης. 

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. i = (0,80 * Τ.Β.Τ.Π. i) + (0,20 * Τ.Β.Ο.Π. i) 

όπου: 

Τ.Β.Τ.Π. i = (Α.Β.Τ.Π. i / Α.Β.Τ.Π. max ) 

Τ.Β.Ο.Π. i = (Ο.Π. min. / Ο.Π i) 

Και όπου  

- Τ.Β.Σ.Π. i  Τελικός  Βαθµός Συνολικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου i   (στρογγυλοποιείται 
στα δύο δεκαδικά ψηφία 

- Τ.Β.Τ.Π. i  Τελικός  Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου i    

- Α.Β.Τ.Π. i  Απόλυτος Βαθµός  Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου i  (βαθµός τεχνικής 
αξιολόγησης του διαγωνιζόµενου  i) 

- Α.Β.Τ.Π. max Απόλυτη Βαθµολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς µεταξύ των  
διαγωνιζοµένων  (βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά) 

- Τ.Β.Ο.Π. i Τελικός  Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου i    

- Ο.Π. min  η Οικονοµική Προσφορά του Μειοδότη µε το µικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ  µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, µεταξύ των διαγωνιζοµένων) 

- Ο.Π i  η Οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζόµενου  i µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (το 
συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του 
διαγωνιζόµενου  i) 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε την µεγαλύτερη  Τ.Β.Σ.Π. i  . 

 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 
τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 

Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν  υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε 
συνολικό άθροισµα 100. 

ΟΜΑ∆Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Μεθοδολογία , σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου 

 

 Α1 -Βαθµός κατανόησης των στόχων και του περιβάλλοντος του έργου 

-κατανόηση των παραγόντων επιτυχίας και της λογικής της 
παρέµβασης 

 

25% 
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Α2 

 

-τεκµηρίωση καταλληλότητας των προτεινοµένων ερευνητικών 
τεχνικών 

- βαθµός ανάλυσης των προτεινοµένων ερευνητικών τεχνικών (αν 
αναλύεται ο τρόπος δειγµατοληψίας, περιορισµοί και οι δυνατότητες 
τους, κ.α)   

- Επάρκεια ορισµού του τυφλού δείγµατος 

 

 

 

25% 

 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας οµάδας κριτηρίου Α 50% 

Β.  Χρονοδιάγραµµα παράδοσης παραδοτέων            

 Β1 -Σαφήνεια περιγραφής του χρονοδιαγράµµατος 

-Συνάφεια του χρονοδιαγράµµατος µε αυτό της εκάστοτε παρέµβασης 

         

10% 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας οµάδας κριτηρίου Β 10% 

Γ Οργάνωση και στελέχωση οµάδας έργου    

Γ1 Προτεινόµενο οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του έργου, σε σχέση µε 
τις απαιτούµενες ειδικότητες/δεξιότητες 

20% 

Γ2 Προσδιορισµός καθηκόντων σε σχέση µε τις εργασίες αξιολόγησης 
(σαφής κατανοµή εργασιών και αρµοδιοτήτων σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις της παρέµβασης) 

 

10% 

Γ3 Τρόπος εργασίας και επικοινωνίας µελών της οµάδας µε την 
αναθέτουσα αρχή 

10% 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας οµάδας κριτηρίου Γ 40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ οµάδων κριτηρίων  Α & Β& Γ 100% 

Κάθε µέλος της Επιτροπής θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα 
επιµέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθµός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι 
το άθροισµα των βαθµών του συνόλου των µελών της Επιτροπής διαιρεµένου δια του βαθµού των µελών της . Ο 
βαθµός αυτός πολλαπλασιάζετε µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθµός της 
προσφοράς για το συγκεκριµένο κριτήριο. Το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει  τον Απόλυτο 
Βαθµό  Τεχνικής Προσφοράς 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε τον Τελικό  Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Τ.Π. i  ) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθµολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη 
προσφορά  και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. i = (Α.Β.Τ.Π. i / Α.Β.Τ.Π. max ) * 10 

Όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η Απόλυτη Βαθµολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς  

Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων µε την 
καλύτερη τεχνική προσφορά θα έχει Τ.Β.Τ.Π. i  = 10). 

Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών (βασίζεται στο περιεχόµενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

Η αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα 
υπολογισθεί ο Τελικός  Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π. i ) ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π. i = (Ο.Π. min. / Ο.Π i) 
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Όπου: 

- Ο.Π. min  η Οικονοµική Προσφορά του Μειοδότη µε το µικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ  µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, µεταξύ των διαγωνιζοµένων) 

- Ο.Π i  η Οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζόµενου  i µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (το 
συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του 
διαγωνιζόµενου  i) 

Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή ίσος του 10 (η µικρότερη συνολική 
οικονοµική προσφορά , θα έχει Τ.Β.Ο.Π. i = 10). 

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  παραπάνω  διαδικασίας,  η Επιτροπή προβαίνει στην τελική αξιολόγηση και 
βαθµολόγηση των προσφορών και τον υπολογισµό της συµφερότερης µετά από τεχνοοικονοµική αξιολόγηση 
προσφοράς. 

 

Τελική Αξιολόγηση,  

Η τελική Αξιολόγηση αφορά στην κατάταξη των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού Βαθµού 
Συνολικής Προσφοράς Τ.Β.Σ.Π. i 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και 
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. i = (0,80 * Τ.Β.Τ.Π. i) + (0,20 * Τ.Β.Ο.Π. i) 

 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων µε το µεγαλύτερο  Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Σ.Π. i )  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκύπτει η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής Προσφοράς  

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην µελέτη, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.    

3) Ενστάσεις 

1. Οι ενστάσεις κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην Επιτροπή που διενέργησε τη 
δηµοπρασία ή στο ∆ήµο, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη ηµέρα ή την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Οι ενστάσεις που  κατατέθηκαν στο ∆ήµο  
πρωτοκολλούνται  και  διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασία. 

2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται  η Οικονοµική Επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο 

Αποτέλεσµα – Κατακύρωση – Παράδοση - Πληρωµή 

1) Κατακύρωση 

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον 
ανάδοχο θα γίνει εγγράφως  από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ο οποίος  καλείται για την υπογραφή  της 
σύµβασης,  όπως αναφέρεται  στα επόµενα, εντός δέκα ηµερών από την αποστολή σε αυτόν της σχετικής 
κατακυρωτικής επιστολής. 

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει  τη Σύµβαση µέσα στην προκαθορισµένη περίοδο, 
καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής του. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ
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Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διατηρεί το δικαίωµα µη κατακύρωσης του διαγωνισµού,  εφόσον συντρέχει ένας 
τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Εάν το αποτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό. 

2.  Εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή  εάν  υπάρχουν  σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
διαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού. 

3. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζοµένους οι απαιτούµενες  παρατάσεις. 

2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί  Σύµβαση. Τυχόν υποβολή  σχεδίων 
σύµβασης από τους υποψήφιους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. 

Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται  στη διακήρυξη 
και την προσφορά  του Αναδόχου, θα διέπεται  από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόµενο  της  παρούσας.  Το  κείµενο  της  Σύµβασης  θα  κατισχύει  των  
παραρτηµάτων  της  εκτός  προφανών  ή πασίδηλων παραδροµών.  Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς 
από τη Σύµβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα διακήρυξη, εφαρµοζόµενων επίσης 
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης έως 
01/06/2014 η  οποία  θα  υπογραφεί  µεταξύ  του  ∆ήµου  και  του  Αναδόχου.  Αν η  συνολική  πράξη  
ολοκληρωθεί  νωρίτερα αντίστοιχα θα ολοκληρωθεί και η παρούσα σύµβαση. Το αντικείµενο της σύµβασης θα 
διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 

3) Κρατήσεις – Έξοδα ∆ηµοσίευσης 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο βαρύνεται ο 
∆ήµος. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του 
∆ιαγωνισµού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού  βαρύνουν  τον Ανάδοχο,  στον οποίο  θα  κατακυρωθεί  
οριστικά  ο  ∆ιαγωνισµός.  Οι αποδείξεις καταβολής τους  επισυνάπτονται απαραίτητα σα δικαιολογητικά στην 
πρώτη πιστοποίηση πληρωµής του Προµηθευτή. 

4) Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του «υποέργου» θα γίνεται, ως εξής: 

� Ποσοστό 15% µε την υποβολή του πρώτου µέρους του παραδοτέου 1  του υποέργου 8 . Το πρώτο 
µέρος του παραδοτέου 1 αφορά, σύµφωνα και µε την µελέτη 1/2013 (παράρτηµα Β της παρούσας), τη 
µεθοδολογική προσέγγιση, εργασίες, εργαλεία και χρονισµοί των αξιολογήσεων και επισήµανση των 
κρίσιµων σηµείων για την επιτυχία της πράξης, το οποίο και θα υποβληθεί εντός 30 ηµερών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

� -Ποσοστό 15% µε την υποβολή του δεύτερου  µέρους του παραδοτέου 1  του υποέργου 8 . Το δεύτερο 
µέρος του παραδοτέου 1 αφορά, σύµφωνα και µε την µελέτη 1/2013 (παράρτηµα Β της παρούσας), 
προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασµού της πράξης και θα υποβληθεί εντός 30 ηµερών από την 
παραλαβή του πρώτου µέρους του παραδοτέου 1.  

� Ποσοστό 30% µε την υποβολή του παραδοτέου – 2 µε τίτλο “Ενδιάµεση Αξιολόγηση των 
Επικοινωνιακών Παρεµβάσεων” και υποβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014 

� Ποσοστό 40% µε την υποβολή του παραδοτέου – 3 µε τίτλο “Τελική Αξιoλόγηση των Λειτουργικών 
και Επικοινωνιακών Παρεµβάσεων”. Υποβάλλεται µετά την ολοκλήρωση όλων των παρεµβάσεων και 
ειδικότερα, τον Μαϊο του 2014. 

Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του 
θα γίνεται σε Ευρώ. 

Η πληρωµή των παραπάνω   θα  γίνει  µε  την  προσκόµιση  των  νόµιµων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  
που προβλέπονται  από τις ισχύουσες  διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής  της αρµόδιας  Επιτροπής καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που  τυχόν ήθελε  ζητηθεί από  τις υπηρεσίες  της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
που  διενεργούν  τον έλεγχο και την πληρωµή και µετά από σχετική έγκριση της ∆ιαχειριστικής Αρχής. 
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Σηµειώνεται  ότι η καθαρή  αξία των παραστατικών  υπόκειται  σε παρακράτηση  φόρου  εισοδήµατος  βάσει  
του  Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) και τις σχετικές διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο 

Λοιποί Όροι 

1) Τιµές 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται  οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά που  δε  δίδει  τιµή σε Ευρώ ή δίδει  τιµή σε συνάλλαγµα  ή µε ρήτρα συναλλάγµατος  απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη. 

Οι τιµές των προσφορών  δεν υπόκεινται  σε µεταβολή κατά τη διάρκεια  ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση  
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους 
τροποποιήσουν. 

∆ε γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  µέρος  του  «υποέργου» ή µε  διαφορετικά  ποσοστά  έκπτωσης  ανά  µέρος  
ή φάση υλοποίησης του «υποέργου».. 

2) Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν  τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τρεις (3) µήνες από την επόµενη 
µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 

Προσφορές που ορίζουν µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.  Η ισχύς της προσφοράς  
µπορεί να παραταθεί,  εφόσον  ζητηθεί από  την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ Αρχή πριν από  τη λήξη της, για διάστηµα  
ενός (1) µηνός κατά ανώτατο όριο. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και 
ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 

- κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή 

- δικαστική ενέργεια. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού  στον Ανάδοχο µπορεί  να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 
της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο 

∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας  διακήρυξης δηµοσιεύεται  υποχρεωτικά  µε τοιχοκόλληση στον πίνακα  
ανακοινώσεων  του ∆ήµου. Για τις δηµοσιεύσεις  αυτές  συντάσσεται  αποδεικτικό  µπροστά  σε δύο  µάρτυρες.  
Επιπλέον, περίληψη  της παρούσας   διακήρυξης  δηµοσιεύεται   σε  µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού. 

Τέλος περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη ∆ιαύγεια καθώς και 
στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. στην διεύθυνση www.ygeia-pronoia.gr. 
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ΑΡΘΡΟ  18ο 

Με  την  παρούσα  εγκρίθηκαν  και  οι  υπ’ αριθµόν  1/2013 τεχνικές  προδιαγραφές του τµήµατος παιδείας και 
κοινωνικής αρωγής του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου. 

 

 

 

 

                                                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

                                            ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ∆ΗΜΟΣ: 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
 

 
 ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 
Αξιολόγηση της Πράξης 

Aριθ. Μελέτης: 1/2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση της εργασίας «Αξιολόγηση της πράξης» όπως 
προβλέπεται στο Υποέργο - 8  της Πράξης  µε τίτλο «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της υγείας 
και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά 
µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής», η οποία εντάχθηκε µε 
την υπ. αριθ. 801/20-3-2012 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού «2007-2013», άξονας 
προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 
Α΄θµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 3 περιφέρειες 
σταδιακής εξόδου, µε κωδικό MIS 371406. 

A.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η πράξη αξιοποιεί τεχνολογίες κινητής τηλεϊατρικής (mobile telemedicine), αλλά και συµβατικές 
τεχνικές µέτρησης, για να µετρήσει σε ένα τυχαίο και σηµαντικό από άποψη δύναµης, δείγµα του 
πληθυσµού των εφήβων (συνολικά 2.100 έφηβοι) που φοιτούν σε 16 γυµνάσια και 11 λύκεια των 
δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου και Αλίµου του Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας 
Αττικής τα χαρακτηριστικά κινδύνου για το µεταβολικό σύνδροµο. Παράλληλα µε τις µετρήσεις, 
θα χορηγηθούν προς συµπλήρωση και επιστροφή, σε όλους τους συµµετέχοντες εφήβους 
ερωτηµατολόγιο σχετικό µε το είδος, την χρονική διάρκεια και την ένταση της σωµατικής άσκησης 
(Ερωτηµατολόγιο Φυσικής ∆ραστηριότητας) και 2 ερωτηµατολόγια σχετικά µε τις διατροφικές 
συνήθειες των εφήβων. Οι γονείς των εφήβων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα θα κληθούν 
επίσης να συµπληρώσουν και να επιστρέψουν, σύντοµο Κοινωνικό-∆ηµογραφικό 
Ερωτηµατολόγιο.  

Βάσει των µετρήσεων που θα γίνουν, οι έφηβοι θα κατηγοριοποιηθούν σε 4 οµάδες ως εξής: 

Οµάδα -1: Οµάδα υγειών εφήβων, 

Οµάδα – 2: Οµάδα εφήβων χαµηλού κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο,  

Οµάδα – 3:  Oµάδα εφήβων υψηλού κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο και  

Οµάδα – 4: Oµάδα εφήβων µε µεταβολικό σύνδροµο. 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω κατηγοριοποίηση, θα ακολουθήσει ολιστική παρέµβαση, 
στους εφήβους του δείγµατος, αλλά και σε άλλες οµάδες στόχους, ως εξής: 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – A: Έχει τον τίτλο ‘ένα φρούτο – ένας έφηβος’  και θα 
αφορά τους µισούς εφήβους του συνολικού δείγµατος (1.050 έφηβοι), που θα επιλεχθούν µε 
τυχαιοποίηση. Αφορά την κατανάλωση σε καθηµερινή βάση ενός φρούτου εποχής από τους 
εφήβους αυτούς εντός της σχολικής ηµέρας. 
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Β: Αφορά τους εφήβους της οµάδας 4 και θα συνίσταται σε 
παραποµπή προς ειδικές υπηρεσίες δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας (ειδικό κέντρο εφηβικής 
ιατρικής της Α΄ πανεπιστηµιακής κλινικής του Νοσοκοµείου παίδων ‘ Η Αγία Σοφία ΄), για 
θεραπεία και περαιτέρω ενέργειες. 
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Γ: Υλοποιούνται παρεµβάσεις ψυχοεκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης των εφήβων, (αλλά και των γονέων τους, των εκπαιδευτικών και των 
επαγγελµατιών υγείας των δήµων αναφοράς) σχετικά µε την ισορροπηµένη διατροφή και τον 
δραστήριο τρόπο ζωής. Σε ότι αφορά τους εφήβους, θα περιλαµβάνεται όλο το δείγµα αλλά θα 
είναι ανοιχτή και σε εφήβους από την κοινότητα. 

Επιπλέον, θα υπάρχει και µία οµάδα ελέγχου που θα αποτελείται από τους µισούς έφηβους του 
δείγµατος (1.050 έφηβοι), στην οποία θα γίνουν µετρήσεις, αλλά δεν θα γίνει παρέµβαση της 
κατηγορίας - Α, προκειµένου να γίνει έλεγχος για άλλους συγχυτικούς παράγοντες (confounders), 
που µπορεί να επηρεάζουν την αλλαγή των συνηθειών διατροφής και άσκησης, όπως η 
εποχικότητα. 

 Στο τέλος του χρόνου των παρεµβάσεων, θα γίνουν εκ νέου µετρήσεις των χαρακτηριστικών 
κινδύνου σε όλους τους εφήβους του δείγµατος.  

Η ολοκλήρωση των  κατηγοριών παρέµβασης – Α και Γ έχει σαν σκοπό, για τις οµάδες 2 και 3 των 
εφήβων, την µεσοσταθµική µείωση των χαρακτηριστικών κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% σε σχέση µε τις αρχικές µετρήσεις.  

Συνολικά, η πράξη αναφέρεται: 

1. Στην µέτρηση, µε την χρήση πρωτοποριακών λύσεων φορητής τηλεϊατρικής, του 
επιπολασµού της παχυσαρκίας και του µεταβολικού συνδρόµου σε έναν σηµαντικό αριθµό 
εφήβων γυµνασίων και λυκείων των αστικών δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αλίµου και Αγίου 
∆ηµητρίου του Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής και στην σύγκριση του µε άλλες 
µετρήσεις από συναφείς έρευνες στην Ελλάδα. 

2. Στην δηµιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου των Εφήβων για την παρακολούθηση των 
δεδοµένων υγείας των εφήβων των δήµων (λειτουργική παρέµβαση). 

3. Στην δηµιουργία Πολυκαναλικής ∆ιαδικτυακής Πύλης για την Πρόληψη και την 
Προαγωγή της Υγείας των Εφήβων των δήµων,  που αποτελεί επικοινωνιακή παρεµβάση. 

4. Στην υλοποίηση επικοινωνιακών παρεµβάσεων για την µείωση του κινδύνου εµφάνισης του 
µεταβολικού συνδρόµου σε εφήβους που ανήκουν σε συγκεκριµένες οµάδες κινδύνου µέσω 
ατοµικών και οµαδικών δράσεων προαγωγής υγείας και αγωγής υγείας. 

5. Στην υλοποίηση επικοινωνιακών παρεµβάσεων σε επιλεγµένες οµάδες πληθυσµού που 
επηρεάζουν την ζωή των εφήβων και ειδικότερα των γονέων των εφήβων, των εκπαιδευτικών 
των γυµνασίων και λυκείων στα οποία υλοποιείται το πρόγραµµα αλλά και των επαγγελµατιών 
υγείας των δήµων. 

Αναλυτική περιγραφή για την πράξη στο παράρτηµα – I (αναλυτική και επικαιροποιηµένη 
περιγραφή φυσικού αντικειµένου). 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Β.1. ΣΚΟΠΟΣ 
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Το παρόν έργο έχει τους ακόλουθους σκοπούς: 
 
1. Να περιγραφεί η µεθοδολογία αξιολόγησης των παρεµβάσεων (λειτουργικές και 
επικοινωνιακές) και να επικαιροποιηθεί το λογικό πλαίσιο της πράξης .  
 
2. Να αποτυπωθεί και να αξιολογηθεί κατά το µέσο της διάρκειας υλοποίησης της κάθε 
επικοινωνιακής παρέµβασης, η πορεία εµφάνισης αλλαγών στην ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, 
στάση και συµπεριφορά στις οµάδες - στόχους µε σκοπό να εκτιµηθεί η πορεία εµφάνισης των 
αναµενόµενων αποτελεσµάτων ούτως ώστε να γίνουν εγκαίρως τυχόν απαραίτητες διορθώσεις, να 
αντιµετωπιστούν τυχόν κίνδυνοι ή να προστεθούν καινούργιες ενέργειες που δεν είχαν αρχικά 
προβλεφθεί αλλά αποδεικνύονται απαραίτητες για την διασφάλιση των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων.  

 
3. Να αξιολογηθούν τα τελικά αποτελέσµατα των λειτουργικών και επικοινωνιακών 
παρεµβάσεων.  
 
Β.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 
Το συγκεκριµένο έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης της Πράξης (ΣΑΠ), αναλύεται σε 3 
Παραδοτέα ως εξής: 
 
Β.2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ – 1 
 

Το παραδοτέο – 1,  µε τίτλο “ Μεθοδολογική προσέγγιση, εργασίες, εργαλεία και χρονισµοί 
των αξιολογήσεων, επισήµανση των κρίσιµων σηµείων για την επιτυχία της πράξης και 
προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασµού της πράξης”  θα αποτελείται από δυο ξεχωριστά 
µέρη ως εξής: 

1.a. Το πρώτο µέρος αφορά τη µεθοδολογική προσέγγιση, εργασίες, εργαλεία και χρονισµοί των 
αξιολογήσεων και επισήµανση των κρίσιµων σηµείων για την επιτυχία της πράξης, το οποίο και θα 
υποβληθεί εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

1.b. Το δεύτερο µέρος, θα υποβληθεί εντός 30 ηµερών από την παραλαβή του πρώτου µέρους, θα 
αφορά προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασµού της πράξης και θα απαντώνται ερωτήµατα 
όπως:     

1.b.1.Ποιό είναι το επικαιροποιηµένο λογικό πλαίσιο της πράξης; 

1.b.2.Ποιοί είναι οι κύριοι δείκτες των αποτελεσµάτων των επικοινωνιακών παρεµβάσεων και 
ποιά είναι η τιµή βάσης τους; 

Η φόρµα του λογικού πλαισίου που θα ακολουθήσει ο ΣΑΠ, βρίσκεται στο παράρτηµα ΙI. 

Β.2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ – 2  
 
Το παραδοτέο – 2 έχει τίτλο “Ενδιάµεση Αξιολόγηση των Επικοινωνιακών Παρεµβάσεων” και 
υποβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014. 
 
Η ενδιάµεση αξιολόγηση, αποτελεί µέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του 
προγραµµατισµού των επικοινωνιακών παρεµβάσεων και προσφέρει µια ευκαιρία για τον 
εντοπισµό των σηµείων του προγραµµατισµού που ενδεχοµένως χρειάζονται αναπροσανατολισµό 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων. 
 
Ειδικότερα, στα πλαίσια του παραδοτέου – 2, ο ΣΑΠ θα αξιολογήσει: 
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1. Σε τι βαθµό οι αλλαγές που εµφανίζονται στις οµάδες στόχου στην φάση που βρίσκεται η κάθε 
επικοινωνιακή παρέµβαση, είναι ποσοτικά και ποιοτικά οι αναµενόµενες σύµφωνα µε τον 
σχεδιασµό; 

 
2. Ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν στα σχέδια του έργου για να επιτευχθούν τα αναµενóµενα 

τελικά αποτελέσµατα; 
 
 

Β.2.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ – 3 
 
Το παραδοτέο – 3 έχει τίτλο “Τελική Αξιoλόγηση των Λειτουργικών και Επικοινωνιακών 
Παρεµβάσεων” . Υποβάλλεται µετά την ολοκλήρωση όλων των παρεµβάσεων και ειδικότερα, τον 
Μαϊο του 2014. Το παραδοτέο αυτό θα πρέπει να παρέχει απαντήσεις στα ακόλουθα αξιολογητικά 
ερωτήµατα: 
 

1.1. Σε τι βαθµό επιτεύχθηκαν (ποσοτικά και ποιοτικά) τα τελικά αποτελέσµατα της πράξης 
όπως έχουν προσδιοριστεί από τον ισχύοντα σχεδιασµό; 

1.2. Ποιά είναι η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των µεθόδων επικοινωνίας που 
χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη ενηµέρωσης του γενικού και ειδικού κοινού για την 
υλοποίηση της πράξης; 

1.3. Ποιοί είναι οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας/αποτυχίας της πράξης και ποιές 
αλλαγές/προσαρµογές στον σχεδιασµό της απαιτούνται για να µπορεί να µεταφερθεί σε 
άλλους δήµους που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα; 

 
B.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η αξιολόγηση θα είναι εξωτερική και θα αξιολογηθεί το άµεσο αποτέλεσµα των παρεµβάσεων της 
πράξης. 
 
Τα εργαλεία της αξιολόγησης πρέπει να είναι σταθµισµένα, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προϋποθέσεις για την αξιοπιστία, την καθολικότητα και εγκυρότητα της αξιολόγησης και να 
χρησιµοποιηθεί επαρκές δείγµα. 
 
Ειδικά το εργαλείο που θα εφαρµοστεί στους εφήβους θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό και 
ελκυστικό. 
 
Πριν την εφαρµογή του επίσης, θα ληφθεί η απαιτούµενη άδεια για τις µετρήσεις και από την 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας της κάθε επικοινωνιακής παρέµβασης θα πρέπει ο 
αξιολογητής να µετρήσει την τιµή του δείκτη αποτελέσµατος στην αρχή της παρέµβασης                    
(τιµή βάσης) και την τιµή του ίδιου δείκτη µετά την κάθε παρέµβαση χρησιµοποιώντας και τυφλό 
δείγµα (άτοµα που δεν συµµετείχαν στη παρέµβαση µε ανάλογα δηµογραφικά χαρακτηριστικά). 
 
Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
Γ.1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του για την υλοποίηση του έργου από την υπογραφή 
της σύµβασης µέχρι το τέλος Μαϊου του 2014 µε δυνατότητα 2µηνης παράτασης (χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή). Τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη και  ηλεκτρονική µορφή ως εξής: 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Παραδοτέο Πρώτο  - Μέρος Α΄ 30 ηµέρες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

15% 

Παραδοτέο Πρώτο  - Μέρος Β΄ 30 ηµέρες από την παραλαβή 
του πρώτου µέρους του Α΄ 
παραδοτέου 

15% 

Παραδοτέο ∆εύτερο Ιανουάριος 2014 30% 
Παραδοτέο Τρίτο Μαϊος 2014 40% 
 
Γ.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Για την διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της εργασίας ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 
επί ποινή αποκλεισµού: 
 

a) Τεκµηριωµένη εµπειρία στην αξιολόγηση προγραµµάτων και έργων στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό µε  τουλάχιστον τρία ολοκληρωµένα έργα αξιολόγησης την τελευταία δεκαετία 
και να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο αξιολόγησης επικοινωνιακών 
παρεµβάσεων. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, την προαναφερόµενη εµπειρία, 
αρκεί να τη διαθέτει ένα εκ των µελών που συµµετέχουν στην ένωση προσώπων ή την 
κοινοπραξία. 
 

b) Επιστηµονική Οµάδα Έργου, µε στελέχη που έχουν ειδικότητες επαρκείς για τις ανάγκες 
αξιολόγησης της πράξης. Ειδικότερα, η οµάδα έργου πρέπει να αποτελείται από: 
 

• Έναν Επιστηµονικό Υπεύθυνο µε τεκµηριωµένη γνώση των συναφών µε το 
αντικείµενο της πράξης πολιτικών της Ε.Ε και τεκµηριωµένη εµπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών την τελευταία δεκαετία στην αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων ή/και έργων στην υγεία. Εµπειρία στην αξιολόγηση 
επικοινωνιακών παρεµβάσεων στον τοµέα της υγείας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. Πρέπει να διαθέτει επίσης πανεπιστηµιακό δίπλωµα συναφές µε το 
αντικείµενο της πράξης (επιστήµες υγείας και κοινωνικές επιστήµες, επιστήµες 
επικοινωνίας). 
 

• Τα υπόλοιπα µέλη της Οµάδας Έργου πρέπει να διαθέτουν: 
 

- Πανεπιστηµιακό δίπλωµα συναφές µε το αντικείµενο της πράξης (επιστήµες υγείας 
και κοινωνικές επιστήµες, επιστήµες επικοινωνίας). Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
πτυχίο στα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα θα εκτιµηθούν ως επιπρόσθετα 
προσόντα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

- Εµπειρία στην οργάνωση, διεξαγωγή, ανάλυση και επεξεργασία ποιοτικών και 
ποσοτικών ερευνών. 

- Εµπειρία στην ειδική αξιολογική τεχνική που θα προταθεί από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. 

 
Τα παραπάνω στοιχεία θα πιστοποιούνται µε την υποβολή αναλυτικού βιογραφικού 
σηµειώµατος, αντίγραφα τίτλων σπουδών και σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης επαγγελµατικής 
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εµπειρίας (πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης ή/και αντίγραφα σχετικών συµβάσεων ή άλλα 
συναφή έγγραφα). 
 
 
Γ.3.  ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αξιολόγηση των προσφορών προτείνεται να γίνει βάσει τεχνικών κριτηρίων, τα οποία  
παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους 
συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. 
 

ΟΜΑ∆Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Μεθοδολογία , σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου 

 

 Α1 -Βαθµός κατανόησης των στόχων και του περιβάλλοντος του 
έργου 
-κατανόηση των παραγόντων επιτυχίας και της λογικής της 
παρέµβασης 

 
25% 

 

 
Α2 

 
-τεκµηρίωση καταλληλότητας των προτεινοµένων ερευνητικών 
τεχνικών 
- βαθµός ανάλυσης των προτεινοµένων ερευνητικών τεχνικών 
(αν αναλύεται ο τρόπος δειγµατοληψίας, περιορισµοί και οι 
δυνατότητες τους, κ.α)   
- Επάρκεια ορισµού του τυφλού δείγµατος 
 

 
 

25% 
 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας οµάδας κριτηρίου Α 50% 
Β.  Χρονοδιάγραµµα παράδοσης παραδοτέων            
 Β1 -Σαφήνεια περιγραφής του χρονοδιαγράµµατος 

-Συνάφεια του χρονοδιαγράµµατος µε αυτό της εκάστοτε 
παρέµβασης 

         
10% 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας οµάδας κριτηρίου Β 10% 

Γ Οργάνωση και στελέχωση οµάδας έργου    

Γ1 Προτεινόµενο οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του έργου, σε 
σχέση µε τις απαιτούµενες ειδικότητες/δεξιότητες 
 

20% 

Γ2 Προσδιορισµός καθηκόντων σε σχέση µε τις εργασίες 
αξιολόγησης (σαφής κατανοµή εργασιών και αρµοδιοτήτων σε 
σχέση µε τις απαιτήσεις της παρέµβασης) 

 
10% 

Γ3 Τρόπος εργασίας και επικοινωνίας µελών της οµάδας µε την 
αναθέτουσα αρχή 

10% 

Συνολικός συντελεστής βαρύτητας οµάδας κριτηρίου Γ 40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ οµάδων κριτηρίων  Α & Β& Γ 100% 
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Επίσης ο   φάκελος τεχνικής προσφοράς, για την διευκόλυνση της αξιολογικής διαδικασίας,  θα 
πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου, στην οποία 
θα παρουσιάζεται η κατανόηση του αντικειµένου κατά τον υποψήφιο Ανάδοχο, καθώς και η 
µεθοδολογία προσέγγισης του έργου. 
 
 
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ακόλουθες ενότητες: 
 
Μεθοδολογία , σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει µε σαφήνεια τη µεθοδολογική προσέγγισή του, 
αιτιολογώντας όπου απαιτείται τις επιλογές του σε σχέση µε την αντίληψή του για τις απαιτήσεις 
του προκηρυσσόµενου έργου. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται: 

- στην κατανόηση-εµβάθυνση στις απαιτήσεις του έργου και στη δυνατότητα άµεσης 
ανταπόκρισης σε αυτές. 

- στην περιγραφή της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και τα εργαλεία υποστήριξής του 
και τεκµηρίωση καταλληλότητας των ερευνητικών τεχνικών που προτείνονται  

- στο βαθµό ανάλυσης των προτεινοµένων ερευνητικών τεχνικών (αν αναλύεται ο τρόπος 
δειγµατοληψίας, περιορισµοί και οι δυνατότητες τους, κ.ά) . 

- στη περιγραφή κριτηρίων ορισµού, επιλογής και προσέγγισης του κάθε δείγµατος οµάδας 
στόχου (έφηβοι, γονείς κλπ) και του τυφλού δείγµατος εφήβων. 

 
Χρονοδιάγραµµα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία. 

Αφορά στα εξής: 
- στον µεθοδολογικό σχεδιασµό και την ετοιµότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στους 

χρόνους που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή και  
- στην περιγραφή και οργάνωση παραδοτέων µε βάση τους χρόνους που τίθενται για την 

υλοποίηση των παρεµβάσεων. 
 

 Οργάνωση και στελέχωση της Οµάδας έργου. 
Περιλαµβάνεται: 

- αναλυτική περιγραφή της Οµάδας έργου µε κατάθεση αναλυτικών βιογραφικών του 
Υπευθύνου και της Οµάδας έργου, από την οποία να προκύπτει η σχέση της προτεινόµενης 
οµάδας µε τις απαιτήσεις του Έργου. 

- παρουσίαση της δοµής, του τρόπου οργάνωσης, συντονισµού και επικοινωνίας των 
στελεχών της οµάδας έργου, µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης που θα 
διεξαχθεί από τον Ανάδοχο έτσι ώστε οι στόχοι και τα παραδοτέα του έργου να 
επιτευχθούν στον δεδοµένο χρόνο παράδοσης. 

 
Γ.4.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης του από το τµήµα 
παιδείας και κοινωνικής αρωγής του δήµου Παλαιού Φαλήρου και θα παραλαµβάνεται από την 
Επιτροπή Παραλαβής και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την υπεύθυνη διαχείρισης της 
πράξης. 
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Γ.5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Α. Λειτουργικές Παρεµβάσεις 2013 2014 
 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος του Εφήβου 
                         

  

Β. Επικοινωνιακές Παρεµβάσεις 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Πολυκαναλική ∆ιαδικτυακή Πύλη για την 
Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας των 
Εφήβων                          

  

Κατανάλωση νωπών φρούτων από εφήβους 
στα σχολεία του δείγµατος                           

 

Υλοποίηση σειράς διαλέξεων µε θέµα την 
παχυσαρκία, το µεταβολικό σύνδροµο, την 
υγιεινή διατροφή και την σωµατική 
δραστηριότητα και µε οµάδα στόχο τους 
εφήβους του δείγµατος αλλά και άλλους 
εφήβους των δήµων.                          

 

Υλοποίηση σειράς διαλέξεων µε θέµα την 
παχυσαρκία, το µεταβολικό σύνδροµο, την 
υγιεινή διατροφή και την σωµατική 
δραστηριότητα και µε οµάδα στόχο τους γονείς 
των εφήβων του δείγµατος αλλά και άλλους 
γονείς.                           

 

Υλοποίηση διηµερίδων µε θέµα την 
παχυσαρκία, το µεταβολικό σύνδροµο, την 
υγιεινή διατροφή και την σωµατική 
δραστηριότητα και µε οµάδα στόχο τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων του δείγµατος 
και τους επαγγελµατίες υγείας των δήµων.                           

 

 
      

Παλαιό Φάληρο, 11-01-2013 
 

Ελέγχθηκε 
 
 
Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Θεώνη Σταυριαννάκου 
ΠΕ1/Γ΄ 
 

Συντάχθηκε 
 
Η προϊσταµένη Τµήµατος Παιδείας και 
Κοινωνικής Αρωγής 
Ελένη Παπαδοπούλου 
ΤΕ8/Γ΄ 
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Τιµολόγιο µελέτης 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ∆ΗΜΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΡΩΓΗΣ 
 

 

 

 ΕΡΓΑΣΙΑ :  

 

 
Αξιολόγηση της Πράξης 

 
Aριθ. Μελέτης: 
 

    01/2013 
 

 
ΕΝ∆Ε ΙΚΤ ΙΚΟ  Τ ΙΜΟΛΟΓ ΙΟ  

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΙΤΛΟΣ 

 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ, € 

 
 

ΦΠΑ 
23% 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ, 

€ 

1 Παραδοτέο Α΄  Υπηρεσία 1 6.494,88 1.493,82 7.988,70 
2 Παραδοτέο Β΄ Υπηρεσία 1 6.494,88 1.493,82 7.988,70 
3 Παραδοτέο Γ΄ Υπηρεσία 1 8.659,84 1.991,76 10.651,60 
  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

21.649,60 € 
 

 

   ΦΠΑ 23% 4.979,40 €  

   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.629,00 € 
 
                                                                              Γενικό σύνολο δαπάνης  26.629 € (ευρώ) 
 
 
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές 
εµπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη  δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των είκοσι έξι 
χιλιάδων, εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (26.629,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
(21.649,60 € χωρίς ΦΠΑ, 4.979,40 € ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 15.6142.009 του 
προύπολογισµού του δήµου Παλαιού Φαλήρου για το οικονοµικό έτος 2013. 
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Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνονται οι αµοιβές και τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες για την 
εκτέλεση της εργασίας όπως: 

• Αµοιβές για κάθε προτεινόµενο στέλεχος της οµάδας έργου του ΣΑΠ, 
• ∆ιάφορα έξοδα, όπως για παράδειγµα κόστος γραµµατειακής υποστήριξης, τυχόν έξοδα 

µετακινήσεων, κόστος εργαλείων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών κ.α.). 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ι 
 
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου µε χρονοδιάγραµµα δράσεων. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΙΙ 
 
Φόρµα Λογικού Πλαισίου προς συµπλήρωση από τον ανάδοχο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παλαιό Φάληρο, 11-01-2013 
 

Ελέγχθηκε 
 
 
Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Θεώνη Σταυριαννάκου 
ΠΕ1/Γ΄ 
 

Συντάχθηκε 
 
Η προϊσταµένη Τµήµατος Παιδείας και 
Κοινωνικής Αρωγής 
Ελένη Παπαδοπούλου 
ΤΕ8/Γ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ι 
 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου µε χρονοδιάγραµµα δράσεων. 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



 

 

 

 

 

“Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της 

υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και  11 λυκείων των 

δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου 

ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, Ιανουάριος 2013 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο καθιστικός τρόπος ζωής και οι µη ισορροπηµένες διατροφικές συνήθειες αποτελούν δυο πολύ 
σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της εµφάνισης και της διατήρησης της παχυσαρκίας (Dietz 
και συνεργάτες, 2001, O’ Dea και συνεργάτες 2006). 

Η παχυσαρκία αποτελεί τον βασικό παράγοντα κινδύνου (έχει δηλαδή πολύ ισχυρή αιτιολογική 
σχέση) για την εµφάνιση του µεταβολικού συνδρόµου σε παιδιά και εφήβους, σύµφωνα µε την ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία ∆ιαβήτη (IDF, 2007).  

Το µεταβολικό σύνδροµο ορίζεται σαν ένα σύµπλεγµα παραγόντων κινδύνου για την εµφάνιση 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων και διαβήτη τύπου II όταν οι έφηβοι ενηλικιώνονται, µε τεράστιες κοινωνικές 
και οικονοµικές συνέπειες (Institute of Medicine, 2004). Για παιδιά µεγαλύτερα των 10 ετών που 
µπαίνουν στην εφηβεία, το µεταβολικό σύνδροµο µπορεί να διαγνωστεί πρωτίστως µε τη µέτρηση της 
περιφέρειας της µέσης (ως δείκτης της κεντρικής παχυσαρκίας) και δευτερευόντως όταν συνυπάρχουν 2 
ή περισσότεροι κλινικοί ή βιοχηµικοί παράγοντες, όπως οι αυξηµένες συγκεντρώσεις τριγλυκεριδίων στο 
αίµα, οι χαµηλές τιµές HDL χοληστερόλης, η υψηλή αρτηριακή πίεση ή οι αυξηµένες τιµές γλυκόζης στο 
αίµα. Οι εκατοστιαίες θέσεις της περιφέρειας της µέσης, αντί για τους απόλυτους αριθµούς της 
περιφέρειας της µέσης, χρησιµοποιούνται διεθνώς για να αντιµετωπιστούν οι αποκλίσεις σε ότι αφορά 
την ανάπτυξη των εφήβων και την εθνική προέλευση. 

Η επιδηµιολογία της παχυσαρκίας είναι συγκλονιστική. Η συχνότητα εµφάνισης της στα παιδιά και τους 
εφήβους, έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις 
αναπτυσσόµενες χώρες (Deckelbaum και συνεργάτες, 2001).  

Σε ότι αφορά τον πληθυσµό των Ελλήνων εφήβων, έρευνα σε µεγάλο, αντιπροσωπευτικό του γενικού 
πληθυσµού, δείγµα 14,456 εφήβων ηλικίας 13 – 19 ετών (6,677 αγόρια και 7,779 κορίτσια) το 2003, 
έδειξε ότι ο επιπολασµός παχύσαρκων και υπέρβαρων εφήβων στον γενικό πληθυσµό είναι της τάξης 
του 29,4% στα αγόρια και 16,7% στα κορίτσια (Tzotzas και συνεργάτες, 2008). Τα ποσοστά θεωρούνται 
υψηλά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στα αγόρια, συγκριτικά µε τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου. 

 Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «στρατηγικές πρόληψης, προαγωγής της υγείας και 
θεραπείας είναι επείγον να υλοποιηθούν ώστε να καταπολεµηθεί αυτή η επιδηµία». 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης είναι µία υπηρεσία του ∆ήµου Αλίµου, η οποία λειτουργεί εδώ και 

περίπου 3 χρόνια. Σε αυτήν έχουν συνενωθεί και οργανωθεί όλες οι δοµές κοινωνικής αλληλεγγύης που 

στο παρελθόν ήταν διάσπαρτες, ενώ έχουν προστεθεί και πολλές νέες. Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Αντίληψης περιλαµβάνει δύο Τµήµατα και κάθε τµήµα περιλαµβάνει περισσότερα Γραφεία, τα οποία 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών δράσεων. Οι υπηρεσίες που παρέχει κάθε Γραφείο 

περιγράφονται αµέσως πιο κάτω: 
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Α΄ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
 
1. Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας 
 
Αποστολή του Γραφείου είναι η µέριµνα και η στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, όπως άνεργοι, 
πολύτεκνοι, νέες οικογένειες, υπερήλικες, άποροι, καθώς και η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής 
µέριµνας, όπως «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
 
Σήµερα λειτουργούν: 
 
• Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Άνω Καλαµακίου. Απασχολεί Παιδοψυχολόγο, 

∆ασκάλα χορού, ∆ασκάλα µουσικής, ∆άσκαλο σκάκι. Απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 12 ετών και 
συνδυάζει δηµιουργικά το παιχνίδι µε τη µάθηση. ∆ραστηριότητες: σκάκι, χορός, καλλιτεχνικά, 
µουσική, θεατρικό παιχνίδι, επιτραπέζια παιχνίδια, πινγκ πονγκ κ.α. 

 
• Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κάτω Καλαµακίου. Λειτουργεί όπως και το Κ∆ΑΠ 

Άνω Καλαµακίου και απασχολεί Νηπιαγωγό, Παιδαγωγό, Εκπαιδευτή για σκάκι, εξωτερικούς 
συνεργάτες-εκπαιδευτές. 
 

• Η Κοινωνική Υπηρεσία – «Βοήθεια στο Σπίτι». Απευθύνεται κυρίως σε µοναχικά και ηλικιωµένα 
άτοµα µε αδυναµία αυτοεξυπηρέτησης ή ανεπαρκείς οικονοµικούς πόρους. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις ακόµη και σε οικογένειες. Παρέχονται κατ’ οίκον: ψυχοκοινωνική στήριξη και 
συµβουλευτική, βοήθεια στη λήψη φαρµακευτικής αγωγής, βοήθεια σε οικιακές εργασίες, 
παρακολούθηση παθήσεων όπως ζάχαρο και χοληστερίνη. Επίσης διεκπεραίωση γραφειοκρατικών 
διαδικασιών (επιδόµατα, συντάξεις, συνταγογραφία) και εξυπηρέτηση σε εξωτερικές εργασίες, 
συνοδεία εξυπηρετούµενων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα κ.λ.π. Απασχολεί µία Ψυχολόγο – ∆ιευθύντρια, 
µία ψυχολόγο, δύο Κοινωνικές Λειτουργούς, µία Νοσηλεύτρια. Εξυπηρετεί το Κάτω Καλαµάκι. 
 

• Το Πρόγραµµα Κοινωνικής Μέριµνας. Λειτουργεί όπως και το «Βοήθεια στο Σπίτι». Απασχολεί µία 
Γραµµατέα, µία Νοσηλεύτρια, µία Οικιακή Βοηθό. Εξυπηρετεί το Άνω Καλαµάκι. 

 
2. Γραφείο Συµβουλευτικής και Ψυχικής Υγείας  
 
Αποστολή του Γραφείου είναι η συµβουλευτική συνδροµή και ψυχολογική στήριξη σε όλες τις κοινωνικές 
οµάδες, ιδίως τις ευπαθείς. Ιδιαίτερα: θέµατα οικογενειακού προγραµµατισµού, αντιµετώπιση 
µαθησιακών προβληµάτων, επιθετικότητας και αντικοινωνικής συµπεριφοράς, σχολές και οµάδες 
γονέων, ενηµερωτικές οµιλίες στα σχολεία, πρόληψη µε ενηµερωτικές ηµερίδες για τους πολίτες, 
παραποµπή των ατόµων σε άλλες υπηρεσίες ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (µοναχικά άτοµα 
χωρίς στέγη ή πόρους κ.ο.κ.) 
 
3. Γραφείο Υγείας – Πρόληψης 

 
Έργο του είναι η µέριµνα για την υγεία των κατοίκων της πόλης µας, η διάδοση και εφαρµογή της 
πρόληψης και η οργάνωση ενηµερωτικών διαλέξεων για θέµατα υγείας και προληπτικής ιατρικής. 
Σήµερα λειτουργούν: 
 
• Τα ∆ηµοτικά Ιατρεία, τα οποία ασκούν συστηµατικά προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους σε µεγάλες 
οµάδες πληθυσµού (παιδικοί σταθµοί, σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, ΚΑΠΗ, κ.α.). Στα ∆ηµοτικά Ιατρεία 
λειτουργούν τα ακόλουθα ιατρεία: Καρδιολογικό, Παθολογικό, ∆ιαβητολογικό, Ψυχιατρικό, Οδοντιατρικό 
(φθοριώσεις) και χορηγούνται βεβαιώσεις υγείας. Επίσης γίνεται συνταγογράφηση σε ασφαλισµένους 
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του ΟΓΑ. Οι επισκέψεις και εξετάσεις πραγµατοποιούνται δωρεάν και πάντοτε κατόπιν ραντεβού. Ώρες 
λειτουργίας: 08:00-18:00 µ.µ.  
 
• Η Τράπεζα Αίµατος. Σε συνεργασία µε το Ασκληπιείο Βούλας πραγµατοποιούνται Εθελοντικές 
Αιµοδοσίες τρείς φορές το χρόνο στα ∆ηµοτικά Ιατρεία. Κάθε εθελοντής αιµοδότης λαµβάνει ειδική κάρτα 
και συµµετέχει στην Τράπεζα Αίµατος του ∆ήµου µας. 
 
4. Κέντρο Πρόληψης (σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ) 
 
Το Κέντρο Πρόληψης του ∆ήµου Αλίµου δηµιουργήθηκε το Σεπτέµβριο του 1998 σε συνεργασία µε τους 
∆ήµους Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ελληνικού και τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και 
υλοποιεί πρόγραµµα Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας του Ανθρώπου. Προσωπικό: 
ψυχολόγοι, γραµµατέας 
 
Απευθύνεται σε: 
• γονείς  
• εκπαιδευτικούς  
• µαθητές  
• φορείς της ευρύτερης Κοινότητας του Αλίµου  
• άτοµα και οικογένειες που έχουν αίτηµα για βοήθεια και στήριξη σε θέµατα σχέσεων, επικοινωνίας και 
συµπεριφοράς  

Παρέχει: 
• σεµινάρια ευαισθητοποίησης και βιωµατικές οµάδες σε γονείς και εκπαιδευτικούς  
• οµάδες εµψύχωσης για παιδιά και εφήβους  
• πρόγραµµα εκπαίδευσης φοιτητών Ψυχολογίας  
• οµιλίες και εκδηλώσεις σχετικά µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες  
• ενηµέρωση σχετικά µε τα θεραπευτικά προγράµµατα και τις δοµές στις οποίες µπορούν να 
απευθυνθούν τα εξαρτηµένα άτοµα και οι οικογένειες τους  

 
Β΄ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΟΛΑΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 
1. Γραφείο Νεότητας - Ισότητας 

 
Αποστολή του είναι η ενίσχυση των πρωτοβουλιών των νέων στην τοπική κοινωνία, η ενηµέρωση και 
αντιµετώπιση των προβληµάτων της νέας γενιάς µε τη διοργάνωση οµιλιών και δραστηριοτήτων, η 
προώθηση της ισότητας των φύλων και των φυλών και η διάδοση της ιδέας του Εθελοντισµού.  
 
Λειτουργούν: 
 
• Χώρος συνάντησης για τη νεολαία µε την παροχή δωρεάν Internet και υποστήριξη του νεοσύστατου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέων Αλίµου (ΤοΣυΝ). 
 

• Γραφείο Εθελοντισµού: εγγραφή και δραστηριοποίηση δηµοτών που επιθυµούν εθελοντικά να 
προσφέρουν σε ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης κ.λ.π. 

 
2. Γραφείο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 

 
Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των τριών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων στην πόλη 
µας. Τα ΚΑΠΗ απευθύνονται στους κατοίκους του Αλίµου που είναι άνω των 60 ετών. Παρέχουν 
οργανωµένη ψυχαγωγία και επιµόρφωση (εκδροµές, θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις), εργοθεραπεία, 
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φυσικοθεραπεία, λειτουργία οµάδων (χορωδία, οµάδα ιστορίας κ.α.) και διοργανώσεις εκδηλώσεων µε 
ενεργή συµµετοχή των µελών. 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Στον ∆ήµο Αγίου ∆ηµητρίου λειτουργεί το Τµήµα Υγείας και Πρόνοιας που διαρθρώνεται σε τρείς 
υπηρεσίες:  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Λειτουργεί από το 1996. Εφαρµόζει προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης προβληµάτων µε 
σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων του ∆ήµου. Οι υπηρεσίες παρέχονται από 
διεπιστηµονική οµάδα. 

Εργάζονται σαν µόνιµο προσωπικό: Μια κοινωνική λειτουργός µε καθήκοντα προϊσταµένης 
τµήµατος, µια διοικητική υπάλληλος ως γραµµατειακή υποστήριξη τµήµατος, µια κοινωνική λειτουργός 
µε πλήρη απασχόληση, µια ψυχολόγος µε µερική απασχόληση, 

 Και µε συµβάσεις: ∆υο Παιδοψυχίατροι, ένας ψυχίατρος και µια ψυχολόγος. Η υπηρεσία αποτελεί χώρο 
άσκησης σπουδαστών και φοιτητών συναφών ειδικοτήτων. 

ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

1. Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής 

∆ράσεις που υλοποιεί: 

α. Εφαρµογή  προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής: Οικογενειακός Προγραµµατισµός, Σεξουαλική 
∆ιαπαιδαγώγηση Εφήβων, Αντισύλληψη, Τest-Pap, Γυναικολογική Εξέταση, 'Έλεγχος µαστού, 
Γυναικολογικό Υπέρηχος. 

β. ∆ιενέργεια Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων, Οµιλιών, Συζητήσεων, Προβολών  Υγειονοµικού 
περιεχοµένου. 

γ. Σχολειατρική Υγιεινή - Μεσογειακή Αναιµία ενηµέρωση έλεγχος για στίγµα στα παιδιά    Λυκείου. 
Έλεγχος εµβολιαστικής κάλυψης παιδιών στα δηµοτικά σχολεία και διενέργεια Mantoux-B.C.G. 

δ.  Μέριµνα για την εφαρµογή µέτρων πρόληψης σχετικά µε την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 

ε.  Οµαλή λειτουργία των ∆ηµοτικών Ιατρείων και τήρηση επισκέψεων ασθενών και κατάρτιση 
εξαµηνιαίας στατιστικής περιθάλψεως ασθενών η οποία υποβάλλεται στη διεύθυνση. 

2. Γραφείο Υγειονοµικής Υπηρεσίας  

α.  Συνεργασία µε το γραφείο Προληπτικής Ιατρικής και παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
προς τους ∆ηµότες µε Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού. Προηγούνται 
άποροι, ανασφάλιστοι, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες, τρίτη ηλικία- Μέλη των 
ΚΑΠΗ και των προγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι». 

β.  Οργάνωση και διαχείριση Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου για την   κάλυψη των αναγκών της  πόλης. 

γ.  Εφαρµογή προγραµµάτων που ανατίθεται από τον προϊστάµενο του τµήµατος και είναι   συναφή µε  
το αντικείµενο (Υγειονοµικά Προγράµµατα). 
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δ.  Ετήσια Στατιστική Μελέτη που υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση. 

3. Γραφείο Φυσικοθεραπείας 

Στην αρµοδιότητα του ανήκουν: 

1.  Η παροχή φυσικοθεραπείας µε τα µέσα που διαθέτει το Φυσικοθεραπευτήριο του γραφείου, προς 
τους δηµότες που αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα υγείας και µε ειδικά προγράµµατα για ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες δηµοτών (ηλικιωµένοι, άτοµα µε  αναπηρία κ.λ.π.).  

2. Η εφαρµογή προγραµµάτων που του ανατίθενται από τον προϊστάµενο του τµήµατος και είναι συναφή 
µε το αντικείµενο του (υγειονοµικών προγραµµάτων, προληπτικής ιατρικής, επιµορφωτικών κ. ά.)  

3. Η παροχή των υπηρεσιών του στα µέλη του προγράµµατος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων και 
προγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι» 

4. Γραφείο Εργοθεραπείας 

Στην αρµοδιότητα του ανήκουν: 

1. Η παροχή Εργοθεραπείας, µε τα µέσα που διαθέτει το εργοθεραπευτήριο προς τους δηµότες που 
αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα υγείας και µε ειδικά προγράµµατα για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες 
δηµοτών (ηλικιωµένοι, άτοµα µε  αναπηρία κ.λ.π.).  
2. Η εφαρµογή προγραµµάτων που του ανατίθενται από τον προϊστάµενο του τµήµατος και είναι 
συναφή µε το αντικείµενο του (υγειονοµικών προγραµµάτων, προληπτικής ιατρικής, επιµορφωτικών κ. 
ά.)  
3. Η παροχή των υπηρεσιών του στα µέλη του προγράµµατος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων και 
προγραµµάτων «Βοήθεια στο σπίτι». 

Οι υπηρεσίες της υγειονοµικής υπηρεσίας, παρέχονται από το ακόλουθο µόνιµο προσωπικό: Ένας 
παθολόγος, ένας κυτταρολόγος, ένας γυναικολόγος, µια νοσηλεύτρια, µια επισκέπτρια υγείας, µια 
εργοθεραπεύτρια και δυο φυσιοθεραπευτές. Επίσης, απασχολούνται µε συµβάσεις έργου, δυο 
παθολόγοι, ένας  πνευµονολόγος, ένας καρδιολόγος, ένας ορθοπεδικός, ένας ουρολόγος, ένας 
παιδίατρος, ένας δερµατολόγος, µια νοσηλεύτρια και δυο διατροφολόγοι.  

Κ.Α.Π.Η.  

Παρέχονται υπηρεσίες σε όλους τους δηµότες άνω των 60 ετών. Το Κ.Α.Π.Η. στελεχώνεται από µια 
κοινωνική λειτουργό και τέσσερεις οικογενειακές λειτουργούς. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι µε 
συµβάσεις έργου.  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

                            ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
                           ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                           
&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

            ΓΡΑΦΕΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
� ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ   ΤΕ8  
� 1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΧΡΗΣΤΕΣ Η/Υ  (1) 
 

 

  ΓΡΑΦΕΙΟ 
   ΥΓΕΙΑΣ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ 
  ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
    ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

    
∆ΗΜΟΤΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ 
1 ΙΑΤΡΟΣ  
(ΟΓΑ)ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
                
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ 
1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ∆Ε 
 
3 Κ.Α.Π.Η  
 
3- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
 2- ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ  
ΥΓΕΙΑΣ  
3- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ 
ΒΟΗΘΟΙ 
1- ΦΥΣΙΟΘΕΡ/ΤΡΙΑ  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
ΑΡΩΓΗ – ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΘΕΡΙΝΗΣ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ( ΠΑΙ∆ΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ) 
 

  1 ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΤΕ 9   
 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΑΤΟΜΑ 
 
1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 
& ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
 

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Πρόγραµµα η αλλιώς η Πράξη, αποτελεί προοπτική παρεµβατική µελέτη (Prospective Study) , και 
αξιοποιεί τεχνολογίες κινητής τηλεϊατρικής (mobile telemedicine) , αλλά και συµβατικές τεχνικές 
µέτρησης, για να µετρήσει σε ένα τυχαίο και σηµαντικό από άποψη δύναµης, δείγµα του πληθυσµού των 
εφήβων (συνολικά 2.100 έφηβοι) που φοιτούν σε 16 γυµνάσια και 11 λύκεια των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου και Αλίµου του Νότιου Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), τα 
χαρακτηριστικά κινδύνου για το µεταβολικό σύνδροµο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Παράλληλα µε τις µετρήσεις, θα 
χορηγηθούν προς συµπλήρωση και επιστροφή, σε όλους τους συµµετέχοντες εφήβους ερωτηµατολόγιο 
σχετικό µε το είδος, την χρονική διάρκεια και την ένταση της σωµατικής άσκησης (Ερωτηµατολόγιο 
Φυσικής ∆ραστηριότητας) και 2 ερωτηµατολόγια σχετικά µε τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων. Οι 
γονείς των εφήβων που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα θα κληθούν επίσης να συµπληρώσουν και να 
επιστρέψουν, σύντοµο Κοινωνικό-∆ηµογραφικό Ερωτηµατολόγιο.  

Βάσει των µετρήσεων που θα γίνουν, οι έφηβοι θα κατηγοριοποιηθούν σε 4 οµάδες ως εξής: 

Οµάδα -1: Οµάδα υγειών εφήβων, 

Οµάδα – 2: Οµάδα εφήβων χαµηλού κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο,  
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Οµάδα – 3:  Oµάδα εφήβων υψηλού κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο και  

Οµάδα – 4: Oµάδα εφήβων µε µεταβολικό σύνδροµο. 

Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω κατηγοριοποίηση, θα ακολουθήσει παρέµβαση στους εφήβους του 
δείγµατος ως εξής: 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – A:  Η παρέµβαση θα αφορά την υλοποίηση της δράσης ‘ένα φρούτο 
– ένας έφηβος’ και θα αφορά τους µισούς εφήβους του συνολικού δείγµατος (1.050 έφηβοι), που θα 
επιλεχθούν µε τυχαιοποίηση.  
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Β: Η παρέµβαση αφορά τους εφήβους της οµάδας 4 και θα 
συνίσταται σε παραποµπή προς ειδικές υπηρεσίες δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας (ειδικό κέντρο 
εφηβικής ιατρικής της Α΄ πανεπιστηµιακής κλινικής του Νοσοκοµείου παίδων ‘ Η Αγία Σοφία ΄), για 
θεραπεία και περαιτέρω ενέργειες. 
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ – Γ: Η παρέµβαση περιλαµβάνει δράσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης των εφήβων, (αλλά και των γονέων τους, των εκπαιδευτικών και των επαγγελµατιών 
υγείας των δήµων αναφοράς) σχετικά µε την ισορροπηµένη διατροφή και τον δραστήριο τρόπο ζωής. Σε 
ότι αφορά τους εφήβους, θα περιλαµβάνει όλο το δείγµα αλλά θα είναι ανοιχτή και σε εφήβους από την 
κοινότητα. 

Η παρέµβαση της κατηγορίας – Α θα γίνει σε συνεργασία µε τους δήµους και τους τους εκπαιδευτικούς 
και θα γίνει προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει και τους υπεύθυνους των κυλικείων να προµηθεύουν 
συσκευασίες φρούτων (ή µορφές τροφών µε νωπά φρούτα) από τα κυλικεία των γυµνασίων και λυκείων 
, στο απώτερο µέλλον σε ελκυστικές τιµές. Επιπλέον, θα υπάρχει και µία οµάδα ελέγχου που θα 
αποτελείται από τους µισούς έφηβους του δείγµατος (1.050 έφηβοι), στην οποία θα γίνουν µετρήσεις, 
αλλά δεν θα γίνει παρέµβαση της κατηγορίας – Α, προκειµένου να γίνει έλεγχος για άλλους συγχυτικούς 
παράγοντες (confounders), που µπορεί να επηρεάζουν την αλλαγή των συνηθειών διατροφής και 
άσκησης, όπως η εποχικότητα. Στο τέλος του χρόνου των παρεµβάσεων της κατηγορίας Α και Γ, θα 
γίνουν εκ νέου µετρήσεις των χαρακτηριστικών κινδύνου σε όλους τους εφήβους του δείγµατος.  

Η ολοκλήρωση των  κατηγοριών παρέµβασης – Α και Γ έχει σαν σκοπό, για τις οµάδες 2 και 3 των 
εφήβων, την µεσοσταθµική µείωση των χαρακτηριστικών κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο σε 
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% σε σχέση µε τις αρχικές µετρήσεις.  

Συνολικά, η πράξη αναφέρεται: 

1. Στην µέτρηση, µε την χρήση πρωτοποριακών λύσεων φορητής τηλεϊατρικής, του επιπολασµού 
της παχυσαρκίας και του µεταβολικού συνδρόµου σε έναν σηµαντικό αριθµό εφήβων γυµνασίων 
και λυκείων των αστικών δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αλίµου και Αγίου ∆ηµητρίου του Νότιου Τοµέα 
της Περιφέρειας Αττικής και στην σύγκριση του µε άλλες µετρήσεις από συναφείς έρευνες στην 
Ελλάδα. 

2. Στην δηµιουργία Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου των Εφήβων για την παρακολούθηση των 
δεδοµένων υγείας των εφήβων των δήµων (λειτουργική παρέµβαση). 

3. Στην δηµιουργία Πολυκαναλικής ∆ιαδικτυακής Πύλης για την Πρόληψη και την Προαγωγή της 
Υγείας των Εφήβων των δήµων,  που αποτελεί επικοινωνιακή παρεµβάση. 

4. Στην υλοποίηση επικοινωνιακών παρεµβάσεων για την µείωση του κινδύνου εµφάνισης του 
µεταβολικού συνδρόµου σε εφήβους που ανήκουν σε συγκεκριµένες οµάδες κινδύνου µέσω ατοµικών 
και οµαδικών δράσεων προαγωγής υγείας και αγωγής υγείας. 

5. Στην υλοποίηση επικοινωνιακών παρεµβάσεων σε επιλεγµένες οµάδες πληθυσµού που 
επηρεάζουν την ζωή των εφήβων και ειδικότερα των γονέων των εφήβων, των εκπαιδευτικών των 
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γυµνασίων και λυκείων στα οποία υλοποιείται το πρόγραµµα αλλά και των επαγγελµατιών υγείας των 
δήµων. 

Οι δράσεις του προγράµµατος, άπτονται των ακόλουθων θεµατικών ενοτήτων της ιατρικής επιστήµης: 

Θεµατική Ενότητα Περιγραφή 
∆ράσεις του Προγράµµατος που 

Συνάδουν µε την Θεµατική Ενότητα 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η αποφυγή ή µείωση της έκθεσης σε 
παράγοντες που συνδέονται αιτιολογικά 
µε νοσήµατα ή συµπτώµατα και στη 
µείωση του επιπολασµού µιας νόσου 
στον πληθυσµό 

Παρεµβάσεις για την µείωση του κινδύνου 
εµφάνισης του µεταβολικού συνδρόµου 
σε συγκεκριµένες οµάδες κινδύνου µέσω 
ατοµικών και οµαδικών δράσεων 
προαγωγής υγείας και αγωγής υγείας 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

Η έγκαιρη διάγνωση και κατά συνέπεια 
καλύτερη θεραπεία και έκβαση 
νοσηµάτων τα οποία δεν έχουν ακόµη 
εκδηλωθεί κλινικά 

Χρήση πρωτοποριακών λύσεων κινητής 
τηλεϊατρικής για την µέτρηση των 
παραγόντων κινδύνου του µεταβολικού 
συνδρόµου στους εφήβους του δείγµατος 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Η διαµόρφωση υγιεινών στάσεων και 
συµπεριφορών που επιδρούν θετικά 
στην ανθρώπινη υγεία 

Παρεµβάσεις για την µείωση του κινδύνου 
εµφάνισης του µεταβολικού συνδρόµου 
σε συγκεκριµένες οµάδες κινδύνου µέσω 
ατοµικών και οµαδικών δράσεων 
προαγωγής υγείας και αγωγής υγείας 

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

Η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες 
να αποφασίσουν ελεύθερα για την 
αλλαγή συµπεριφοράς µε στόχο την 
µείωση της νοσηρότητας µέσω µιας 
συγκροτηµένης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας βασισµένης στην 
τεκµηριωµένη επιστηµονική γνώση 

Παρεµβάσεις αγωγής υγείας σε 
επιλεγµένες οµάδες πληθυσµού που 
επηρεάζουν την ζωή των εφήβων και 
ειδικότερα των γονέων των εφήβων και 
των εκπαιδευτικών των γυµνασίων και 
λυκείων στα οποία υλοποιείται το 
πρόγραµµα, αλλά και των επαγγελµατιών 
υγείας των δήµων. 

Παρακάτω αναφέρονται συναφείς, προς το αντικείµενο του προ υλοποίησης προγράµµατος, µελέτες και 
έρευνες: 

                                                                                                                                                                         
 Τίτλος Συναφούς Έρευνας – Μελέτης 
Socio-cognitive and nutritional factors associated with body mass index in children and adolescents: Possibilities for 
childhood obesity prevention, O’ Dea et al, Health Education Research (2006), 21, 796-805. 
Epidemiological Survey for the Prevalence of Overweight and Abdominal Obesity in Greek Adolescents, Tzotzas et 
al, Obesity (2008), Volume16, 1718–1722.  
Metabolic syndrome in children and adolescents in Crete, Greece, and association with diet quality and physical 
fitness, Linardakis et al, Journal of Public Health (2008), Volume 16, Number 6, 421-428. 
Preventing obesity in children and adolescents, Dietz et al Annual Review Public Health (2001), 22, 337-353. 
The metabolic syndrome in children and adolescents – an IDF consensus report, IDF Consensus Group. Pediatric 
Diabetes (2007), 8(5), 299-306. 
Preventing childhood obesity: Health in the balance, Institute of Medicine (2004), Washington, DC: National Academy 
Press. 

Childhood Obesity: The Health Issue, Deckelbaum et al, Obesity Research (2001), 9, 239S–243 

Food, youth and the Mediterranean diet in Spain. Development of KIDMED, Mediterranean Diet Quality Index in 
children and adolescents, Serra – Majem et al, Public Health Nutrition (2004), 7(7), 931–935 
Recommendations for Treatment of Child and Adolescent Overweight and Obesity, Spear et al, Pediatrics 
(2007),120, S254 
The use of Telemedicine in the treatment of pediatric obesity: feasibility and acceptability, Davis et al, Maternal and 
Child Nutrition (2011), 7, 71–79 
m - Health: New horizons for health through mobile technologies: second global survey on e – Health, World Health 
Organization 2011 
Η νέα στρατηγική προαγωγής υγείας στο κοινωνία και υγεία , Τούντας Γιάννης, Εκδόσεις Οδυσσέας / Νέα Υγεία, 
Αθήνα (2000). 
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Το πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλει στην προώθηση της πολιτικής δηµόσιας υγείας της χώρας µας 
και ειδικότερα σε ότι αφορά στην καταπολέµηση της επιδηµίας της εφηβικής παχυσαρκίας. Τα δεδοµένα 
που θα συλλεχθούν δύναται να χρησιµοποιηθούν από τις αρµόδιες αρχές τόσο σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης, όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση στοχευόµενων 
παρεµβάσεων προληπτικής ιατρικής, πρόληψης και αγωγής υγείας. Επιπλέον, εκτιµάται ότι η χρήση 
νέων τεχνολογιών, όπως η κινητή τηλεϊατρική, θα συµβάλει στην αποδοτική και αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των πεπερασµένων ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν οι δήµοι και στην αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές οµάδες πληθυσµού και στην ενεργοποίηση 
των νέων αρµοδιοτήτων των ∆ήµων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης 
της Υγείας (άρθρο 58, Ν. 3852/2010). 
 
Τέλος, το πρόγραµµα έχει έναν ξεχωριστό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα για διάφορες 
κατηγορίες πολιτών. Πρώτα από όλα, για τους εφήβους που θα συµµετάσχουν καθώς προσδοκάται ότι 
µέσω του προγράµµατος θα αποκτήσουν συνείδηση για υγιεινές συνήθειες όπως η υγιεινή διατροφή και 
η άσκηση. Μετά για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που θα εµπλακούν στην παιδευτική διαδικασία 
µαζί µε τους εφήβους και τους επαγγελµατίες υγείας. ∆ουλεύοντας από κοινού, οι κατηγορίες αυτές των 
πολιτών ελπίζεται ότι θα συνειδητοποιήσουν την σηµαντικότητα των παρεµβάσεων για τους εφήβους και 
θα υποστηρίξουν ένθερµα την υλοποίηση του προγράµµατος αλλά και την µετάδοση της εµπειρίας τους 
πολύ πέρα από τα στενά πλαίσια των γυµνασίων και λυκείων. Σηµαντικές είναι επίσης και οι εµπειρίες 
που αναµένεται να αποκτήσουν και οι επαγγελµατίες υγείας που θα εµπλακούν, καθώς µέχρι σήµερα 
στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα εργασίας σε θέµατα δηµόσιας υγείας, ειδικότερα στο προσωπικό 
των δήµων.  

4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το πρόγραµµα υλοποιείται, από άποψη φυσικού αντικειµένου, σε 4 φάσεις και έχει 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 22 µήνες. 
 
ΦΑΣΗ – 1: Καταγραφή Χαρακτηριστικών Μεταβολικού Συνδρόµου στους Εφήβους των ∆ήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου, των Τρόπων ∆ιατροφής και Άσκησης τους και Ανάλυση 
των ∆εδοµένων Υγείας. 

Η πρώτη φάση του προγράµµατος είναι αυτή της πρόληψης και έχει σκοπό να µετρήσει τον επιπολασµό 
της εφηβικής παχυσαρκίας αλλά και του µεταβολικού συνδρόµου στους τρεις δήµους µε τεχνολογία 
φορητής τηλεϊατρικής που είναι λιγότερο κοστοβόρα σε σχέση µε συµβατικές προληπτικές µεθόδους 
όπως η λήψη δείγµατος αίµατος µετά από επίσκεψη σε νοσοκοµείο ή σε δηµοτικά ιατρεία και η µέτρηση 
από βιοχηµικό αναλυτή και να βοηθήσει στην παραποµπή των περιστατικών που θα διαγνωστούν ότι 
πάσχουν από µεταβολικό σύνδροµο σε ειδικές υπηρεσίες δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας. H φορητή 
τηλεϊατρική, που ορίζεται ως “η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου παρεµβάλλεται 
απόσταση µεταξύ του πολίτη και του επαγγελµατία υγείας καθώς και άλλων εξειδικευµένων 
πληροφοριών και υπηρεσιών όπως η συµβουλευτική, η εκπαίδευση κλπ, µε την χρήση 
ασύρµατων, διασυνδεδεµένων µε το διαδίκτυο φορητών συσκευών όπως τα έξυπνα τηλέφωνα, 
τα PDA, τα laptops και οι φορητές ιατρικές συσκευές”,  δεν αποτελούσε µέχρι σήµερα στην Ελλάδα, 
εναλλακτική λύση για την συλλογή δεδοµένων (Health Surveys) και την επιτήρηση (Surveillance), της 
εφηβικής παχυσαρκία και του µεταβολικού συνδρόµου στους έφηβους, όπως γίνεται σε άλλες χώρες 
(Π.Ο.Υ., 2011). Η τηλεϊατρική παρουσιάζει εµφανή πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την απευθείας επαφή 
του επαγγελµατία υγείας µε τον ασθενή ή τον υπό εξέταση πολίτη: Χρησιµοποιεί τον ελάχιστο δυνατό 
αριθµό προσωπικού µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο το κόστος της οποιασδήποτε παρέµβασης και είναι 
εξαιρετικά χρήσιµη όταν ο επαγγελµατίας υγείας είναι σε απόσταση από τον ασθενή. 
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Η λειτουργία του συστήµατος φορητής τηλεϊατρικής που θα υλοποιηθεί είναι η ακόλουθη:  

Από ένα αποµακρυσµένο σηµείο (secondary site), όπως είναι το γυµνάσιο ή το λύκειο, ο επαγγελµατίας 
υγείας (νοσηλευτής ή επισκέπτης υγείας) παρουσία παιδιάτρου, έχει πρόσβαση µέσω διαδικτύου 
(ασύρµατο internet εγκατεστηµένο σε laptop ή σε PDA ή σε έξυπνο τηλέφωνο), σε  διαδικτυακή 
εφαρµογή λήψης ιατρικών δεδοµένων. Ανάλογα µε το είδος της εξέτασης που είναι αναγκαία (µέτρηση 
γλυκόζης αίµατος, µέτρηση συστολικής και διαστολικής πίεσης, µέτρηση χοληστερόλης, 
µέτρηση τριγλυκεριδίων, µέτρηση βάρους και % περιεκτικότητας σε λίπος), τοποθετεί συσκευή 
φορητής τηλεϊατρικής σε κατάλληλο σηµείο του σώµατος του (π.χ. στο µπράτσο για την µέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης), το ενεργοποιεί και αυτό κάνει λήψη του βιολογικού σήµατος και αποθηκεύει τα 
δεδοµένα (π.χ. οι τιµές της συστολικής και διαστολικής πίεσης). Ακολούθως, µέσω bluetooth, τα ψηφιακά 
δεδοµένα «µεταφράζονται» και µεταφέρονται µε ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας µέσω internet στον 
διαδικτυακό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΗΙΦ) των εφήβων. Στη συνέχεια, ο παιδίατρος υπεύθυνος της 
πράξης που βρίσκεται στα δηµοτικά ιατρεία, εισέρχεται από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (laptop) ή 
άλλη έξυπνη συσκευή (PDA, Έξυπνο Κινητό), στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας των εφήβων, 
αποκωδικοποιεί τα δεδοµένα που έχουν σταλεί και κάνει ιατρική γνωµάτευση, σύσταση για παραποµπή 
ή φαρµακευτική αγωγή ή προχωράει σε επείγουσα ιατρική παρέµβαση. Ταυτόχρονα, ο ηλεκτρονικός 
ιατρικός φάκελος του εφήβου, αποθηκεύεται για µελλοντική χρήση από τον υπεύθυνο παιδίατρο της 
πράξης, ο οποίος είναι ο µόνος που έχει πλήρη πρόσβαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. 
Περιορισµένη πρόσβαση στον ΗΙΦ µπορεί να δοθεί και στον έφηβο ή στον γονέα για απλή κατόπτευση 
των δεδοµένων του εφήβου, της προτεινόµενης αγωγής, της συµβουλευτικής παρέµβασης ή την 
εκτύπωση αναφορών. 

Ένα παράδειγµα συσκευών φορητής τηλεϊατρικής παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί: 

 

Με αυτόν τον τρόπο, οι δηµότες έφηβοι έχουν µια βασική εικόνα της υγείας τους σε πρωτοβάθµιο 
επίπεδο, ενώ οι αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες προχωρούν έµπρακτα σε υπηρεσίες προληπτικής 
ιατρικής µε ελάχιστο κόστος προς µια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού των δήµων. 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος φορητής τηλεϊατρικής περιγράφεται γραφικά παρακάτω: 
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Αναλυτικότερα, ένα σηµαντικό και τυχαίο δείγµα του πληθυσµού των εφήβων των τριών δήµων, ηλικίας 
12 ως 17 ετών, περίπου 2.100 άτοµα, θα µετρηθεί σε 16 γυµνάσια και 11 λύκεια, για χαρακτηριστικά 
µεταβολικού συνδρόµου (γλυκόζη αίµατος, αρτηριακή πίεση, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, 
σωµατικό βάρος, % περιεκτικότητα σε λίπος και ∆είκτη Μάζας Σώµατος) µε λύσεις φορητής 
τηλεϊατρικής, ενώ το ύψος, και η περιφέρεια µέσης θα µετρηθούν µε συµβατικές µεθόδους (φορητό 
αναστηµόµετρο, µεζούρα). Οι µετρήσεις των παραπάνω ιατρικών δεδοµένων προβλέπεται γίνουν εντός 
των δυο -  τριών πρώτων σχολικών ωρών και ύστερα από συµπλήρωση εντύπου συγκατάθεσης 
συµµετοχής στο πρόγραµµα (από τους εφήβους και τους γονείς όπου απαιτείται), από οµάδες 
νοσηλευτών και παιδιάτρων που θα βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο εντός των επιλεγµένων µονάδων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εφοδιασµένες µε φορητές ιατρικές συσκευές (γλυκοζόµετρο, µετρητής 
αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων, ψηφιακός αναλυτής σύστασης σώµατος) και για 
διάστηµα 3 µηνών. Τα δεδοµένα θα µεταφέρονται µέσω διεπαφών Bluetooth σε κατάλληλο διαδικτυακό 
λογισµικό λήψης και µεταφοράς βιολογικών δεδοµένων που στην συνέχεια θα µεταφέρει διαδικτυακά, τις 
µετρήσεις για κάθε έφηβο ξεχωριστά µε ασφαλή τρόπο στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (ΗΙΦ) των 
Εφήβων (µοναδικός για κάθε έφηβο). Ο ΗΙΦ θα είναι διαδικτυακός και σε αυτόν θα έχει, όπως έχουµε 
ήδη αναφέρει, πλήρη πρόσβαση για την διαχείριση των ευαίσθητων δεδοµένων µόνο ο υπεύθυνος 
παιδίατρος της πράξης ο οποίος θα αναλύσει τα δεδοµένα και θα κατηγοριοποιήσει τους εφήβους σε 
οµάδες κινδύνου. 

Από την ανάλυση των δεδοµένων που θα γίνεται παράλληλα µε την διαδικασία µέτρησης των ιατρικών 
δεδοµένων, οι έφηβοι θα κατηγοριοποιηθούν σε 4 οµάδες κινδύνου σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
∆ιεθνούς Οργανισµού ∆ιαβήτη (International Diabetes Federation): Οµάδα -1: Οµάδα υγειών εφήβων, 
Οµάδα – 2: Οµάδα εφήβων χαµηλού κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο, Οµάδα – 3:  Oµάδα εφήβων 
υψηλού κινδύνου για µεταβολικό σύνδροµο και Οµάδα – 4: Oµάδα εφήβων µε µεταβολικό σύνδροµο. 

Η οµάδα 4, θα παραπέµπεται σε εξειδικευµένες υπηρεσίες εφηβικής υγείας σε δευτεροβάθµιο επίπεδο 
(Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής του Νοσοκοµείου Παίδων ‘ Η Αγία Σοφία ‘ ) για θεραπεία και 
παρακολούθηση χωρίς καµία επιβάρυνση για τους εφήβους και τους συγγενείς τους, καθώς θα 
υπογραφεί σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας. 
 
Χρησιµοποιώντας 95% διάστηµα εµπιστοσύνης, 3% λάθος και υπολογιστή για τον υπολογισµό δύναµης 
δείγµατος, το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος για την πρώτη οµάδα εφήβων υπό µελέτη (3.451 έφηβοι, 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



50 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

ηλικίας 15 – 17 ετών που φοιτούν στα επιλεγµένα λύκεια των δήµων του προγράµµατος), είναι 815 
έφηβοι. Θεωρούµε ότι το ποσοστό απόκρισης στο πρόγραµµα θα είναι της τάξης του 70% και εποµένως 
θα πρέπει να προσεγγιστούν για συµµετοχή στο πρόγραµµα 1.165 έφηβοι 15 – 17 ετών και οι γονείς 
τους. Επειδή τελικά το δείγµα θα αποτελείται από 1.050 εφήβους, θα ζητηθεί από 1.500 εφήβους να 
συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Από το δείγµα των 1.050 µαθητών λυκείων, 332 θα επιλεχθούν τυχαία 
από λύκεια του Παλαιού Φαλήρου, 377 από λύκεια του Αλίµου και 341 από λύκεια του Αγίου ∆ηµητρίου. 
 
Σε ότι αφορά την δεύτερη οµάδα εφήβων υπό µελέτη (έφηβοι, ηλικίας 12 – 14 ετών που φοιτούν στα 
επιλεγµένα γυµνάσια των δήµων του προγράµµατος) και χρησιµοποιώντας τις ίδιες παραδοχές, το 
απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος για την δεύτερη οµάδα εφήβων υπό µελέτη (3.990 έφηβοι, ηλικίας 12 – 
14 ετών που φοιτούν στα επιλεγµένα γυµνάσια των δήµων του προγράµµατος), είναι 842 έφηβοι. 
Θεωρούµε ότι το ποσοστό απόκρισης στο πρόγραµµα θα είναι της τάξης του 70% και εποµένως θα 
πρέπει να προσεγγιστούν για συµµετοχή στο πρόγραµµα 1.204 έφηβοι 12 – 14 ετών και οι γονείς τους. 
Επειδή τελικά το δείγµα θα αποτελείται από 1.050 εφήβους, θα ζητηθεί από 1.500 εφήβους της ηλικίας 
αυτής να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα. Από αυτό το δείγµα των 1.050 µαθητών γυµνασίων, 335 θα 
επιλεχθούν τυχαία από γυµνάσια του Παλαιού Φαλήρου, 295 από γυµνάσια του Αλίµου και 420 από 
γυµνάσια του Αγίου ∆ηµητρίου. 
 
Οι έφηβοι και οι οικογένειες τους θα ενηµερωθούν για τους σκοπούς της µελέτης από την ερευνητική 
οµάδα και θα υπογράψουν έγγραφο συγκατάθεσης για συµµετοχή στο πρόγραµµα (επισυνάπτονται 
υποδείγµατα στο παράρτηµα).  
 
Οι έφηβοι του δείγµατος θα πρέπει να µην έχουν λάβει ιατρικά σκευάσµατα που επηρεάζουν την 
σύσταση του σώµατος ή την πίεση του αίµατος για τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν την συµµετοχή τους σε 
αυτό. Τέτοια σκευάσµατα είναι τα αντικαταθλιπτικά, τα κορτικοστεροιδή και τα θεραπευτικά σχήµατα που 
χορηγούνται για αναπτυξιακούς λόγους (stimulant therapy).  
 
Αναφορικά µε την αρτηριακή πίεση, θα ληφθούν 2 µετρήσεις σε στάση, µε χρονική απόσταση 5 λεπτών 
η µια από την άλλη. Η µέση τιµή των δυο µετρήσεων θα χρησιµοποιηθεί για να δώσει µια µοναδική τιµή 
αρτηριακής και συστολικής πίεσης. Οι εκατοστιαίες θέσεις της πίεσης (BP%), θα υπολογιστούν για κάθε 
έφηβο χρησιµοποιώντας τους πίνακες πίεσης που έχουν αναπτυχθεί από το National High Blood 
Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. Οι 
έφηβοι θα κατηγοριοποιηθούν ως νορµοτασικοί (συστολική ή διαστολική πίεση < 90ης εκατοστιαίας 
θέσης), προ-υπερτασικοί (συστολική ή διαστολική πίεση µεταξύ της  90ης και 94ης εκατοστιαία θέσης) και 
υπερτασικοί (συστολική ή διαστολική πίεση ≥ 95ης εκατοστιαίας θέσης).  
 
Κατά την διάρκεια της φάσης – 1, θα χορηγηθούν στους εφήβους προς συµπλήρωση και επιστροφή, τα 
ακόλουθα 4 ερωτηµατολόγια σχετικά µε την αξιολόγηση της διατροφικής συµπεριφοράς των εφήβων, 
την φυσική δραστηριότητα και το κοινωνικό – δηµογραφικό προφίλ των εφήβων και των οικογενειών 
τους.  
 
Για την διατροφική αξιολόγηση: 
 
Θα χρησιµοποιηθεί ερωτηµατολόγιο το οποίο θα αξιολογεί το βαθµό υιοθέτησης της Μεσογειακής 
δίαιτας από τους εφήβους στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα την ποιότητα των διατροφικών συνηθειών. 
Επίσης, οι έφηβοι θα συµπληρώσουν ένα ηµιποσοτικό ερωτηµατολόγιο διατροφικών συνηθειών. 
Τα τρόφιµα που θα περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο θα είναι τα συνήθη της ελληνικής δίαιτας, τα 
δηµοφιλή τρόφιµα µεταξύ των εφήβων αλλά και αυτά που συµπεριλαµβάνονται στις διεθνείς οδηγίες για 
την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.  
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Για την αξιολόγηση της σωµατικής δραστηριότητας / άσκησης : 
 
Κάθε έφηβος θα συµπληρώσει σχετικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο θα έχει αξιολογηθεί για την αξιοπιστία 
του στα Ελληνόπουλα. Τα αποτελέσµατά του θα παρουσιάζονται ως χρόνος σωµατικής δραστηριότητας, 
ως χρόνος καθιστικών δραστηριοτήτων και ως σταθµικός δείκτης σωµατικής δραστηριότητας. 
 
Για το Κοινωνικό – ∆ηµογραφικό Προφίλ: 
 
Οι γονείς των εφήβων θα κληθούν να συµπληρώσουν σύντοµο κοινωνικό-δηµογραφικό 
ερωτηµατολόγιο που θα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, την 
εθνικότητα και την ηλικία τους καθώς και το µέγεθος και τη σύνθεση της οικογένειας.  
 
ΦΑΣΗ – 2: ∆έσµη Παρεµβάσεων Προαγωγής της Υγείας και Αγωγής της Υγείας για την Υιοθέτηση 
Ισορροπηµένης ∆ιατροφής και ∆ραστήριου Τρόπου Ζωής µε Αποδέκτες τους Εφήβους και Άλλους 
Εµπλεκόµενους 
 
Περιλαµβάνει συγκεκριµένες δράσεις - παρεµβάσεις προαγωγής της υγείας και εκπαίδευσης και αγωγής 
της υγείας τόσο στο επίπεδο εφήβων που µετρήθηκαν για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου όσο 
και στο επίπεδο εµπλεκοµένων όπως είναι οι γονείς των εφήβων, οι εκπαιδευτικοί, οι ιδιοκτήτες 
κυλικείων των σχολείων και οι επαγγελµατίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των δήµων.  
 
Αναλυτικότερα: 
 
1. Η παρέµβαση ‘ένα φρούτο – ένας έφηβος’, όπου οι µισοί από τους έφηβους που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα θα εφοδιάζονται σε καθηµερινή βάση εντός σχολικού προγράµµατος, µε ένα φρούτο εποχής 
µεσαίου µεγέθους το οποίο και θα καταναλώνουν εντός της πρώτης διδακτικής ώρας. Να σηµειωθεί ότι 
οι άλλοι µισοί έφηβοι θα λειτουργήσουν σαν οµάδα ελέγχου καθώς σε αυτή δεν θα γίνει παρέµβαση µε 
φρούτο. 
 
2. Παρέµβαση αγωγής της υγείας, όπου µια µεικτή οµάδα επαγγελµατιών υγείας θα δώσει συνολικά 36 
διαλέξεις (2 ανά δήµο, ανά µήνα), πάνω στην υγιεινή διατροφή, στο µεταβολικό σύνδροµο και στην 
φυσική άσκηση µε έµφαση στο διαδραστικό περιεχόµενο µέσω internet, σε πλατφόρµα e-learning που 
θα σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό µέσα στην διαδικτυακή πύλη πρόληψης και προαγωγής της υγείας 
των εφήβων. Η παρέµβαση θα είναι ανοικτή στους εφήβους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αλλά και 
σε άλλους εφήβους των δήµων και θα γίνει σε κατάλληλους χώρους που θα παραχωρηθούν από τις 
δηµοτικές αρχές. 
 
3. Σύντοµη αλλά εντατική παρέµβαση εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών των λυκείων και γυµνασίων του 
προγράµµατος στις αρχές της ισορροπηµένης διατροφής και ενός δραστήριου τρόπου ζωής, ώστε µέσα 
από την προσωπική τους παρουσία και διαθεµατικά στα διάφορα µαθήµατα να ενισχύσουν τους µαθητές 
στην αλλαγή των συνηθειών τους. Η παρέµβαση θα υλοποιηθεί σε χώρους που θα παραχωρηθούν από 
τους δήµους και θα υποστηριχθεί από µεικτή οµάδα επαγγελµατιών υγείας) υγείας. Η παρέµβαση θα 
έχει την µορφή εντατικού σεµιναρίου και θα υλοποιηθεί σε 2 διηµερίδες ανά δήµο, σύνολο 6 διηµερίδες, 
ενώ θα είναι ανοικτή και για τους επαγγελµατίες υγείας και πρόνοιας των 3 δήµων αλλά και τους 
υπεύθυνους των κυλικείων των γυµνασίων και λυκείων των δήµων. 
 
4. Παρέµβαση αγωγής της υγείας µε αποδέκτες τους γονείς των εφήβων του δείγµατος στις βασικές 
αρχές της ισορροπηµένης διατροφής και ενός δραστήριου τρόπου ζωής, ώστε µέσα από την καθηµερινή 
τους συναναστροφή στα πλαίσια της υγιούς σχέσης εφήβου – γονέα να ενισχύσουν τους εφήβους στην 
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αλλαγή των συνηθειών τους. Η παρέµβαση θα υλοποιηθεί σε χώρους που θα παραχωρηθούν από τους 
δήµους και θα υποστηριχθεί από µεικτή οµάδα επαγγελµατιών υγείας υγείας (διατροφολόγος, 
ψυχίατρος, ειδικός επιστήµονας φυσικής αγωγής και αθλητισµού, ειδικός παιδαγωγός, παιδίατρος). Η 
παρέµβαση θα υλοποιηθεί σε 36 διαλέξεις (2 ανά δήµο, ανά µήνα). 
 
5. Η δηµιουργία ∆ιαδικτυακής Πύλης για την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας των Εφήβων των 
∆ήµων. Η πρόσβαση στην Πύλη θα είναι πολυκαναλική και εποµένως δυνατή µέσω ∆ιαδικτύου µε 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µέσω κινητού τηλεφώνου. Θα προσφέρει δυνατότητα διαβαθµισµένης 
πρόσβασης στους εφήβους των δήµων, στους γονείς τους, στο προσωπικό υγείας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης των δήµων, σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε τρίτους εξουσιοδοτηµένους ιατρούς και 
επαγγελµατίες υγείας µέσω internet. Στόχος της πύλης είναι η διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται µε 
θέµατα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας των εφήβων. Αναλυτικότερα, θα 
παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης του κοινού σχετικά µε θέµατα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, 
υπηρεσίες κατάρτισης  µέσω e – learning σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης περιστατικών, 
υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας (e-mail, blogs και chat rooms), ηλεκτρονική εφηµερίδα κ.α.  

 
Για την µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των παρεµβάσεων προαγωγής και αγωγής της υγείας, θα 
δηµιουργηθούν και θα διανεµηθούν και ειδικοί αγωγοί ισορροπηµένης διατροφής και δραστήριου τρόπου 
ζωής που θα απευθύνονται στις παραπάνω οµάδες πολιτών (έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, 
επαγγελµατίες υγείας). 
 
ΦΑΣΗ – 3: ∆ράσεις Προβολής του Προγράµµατος, ∆ιάχυσης των Αποτελεσµάτων του και 
Ευαισθητοποίησης των Εµπλεκοµένων σε Τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

 
Στη φάση – 3, θα γίνει επακόλουθη µέτρηση των ιατρικών δεδοµένων σε όλους τους εφήβους του 
δείγµατος για να εκτιµηθεί το αν έχει και σε τι ποσοστό έχει επιτευχθεί ο στόχος του προγράµµατος. 
Επιπλέον, θα γίνει διάχυση των αποτελεσµάτων σε επίπεδο περιφέρειας και τοπικής κοινωνίας µέσω 
έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων µαζικής επικοινωνίας, αλλά και µε  την παρουσίαση του έργου και των 
αποτελεσµάτων του σε δυο συνέδρια εθνικής εµβέλειας µε θέµα την δηµόσια υγεία, την τηλεϊατρική ή την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, το πρόγραµµα θα παρουσιαστεί σε ένα Ευρωπαϊκό συνέδριο µε θέµα 
την τοπική αυτοδιοίκηση, την δηµόσια  υγεία ή την τηλεϊατρική. Τέλος, θα συγγραφεί σχέδιο δράσης για 
την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας και του µεταβολικού συνδρόµου στους εφήβους σε επίπεδο δήµων 
καθώς και ο απολογισµός του προγράµµατος.  
 
ΦΑΣΗ – 4: Αξιολόγηση του Προγράµµατος. 

 
Η αξιολόγηση του προγράµµατος, που θα υλοποιηθεί από εξωτερικό αξιολογητή, θα περιλαµβάνει τρία 
παραδοτέα. 
  
Σε ότι αφορά την διασφάλιση της ανωνυµίας και της εµπιστευτικότητας των δεδοµένων των εφήβων και 
των εκπαιδευτικών που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, αφενός κάθε έφηβος του δείγµατος θα λάβει 
µοναδικό κωδικό ο οποίος θα είναι γνωστός µόνο στην εποπτική ερευνητική οµάδα και στον υπεύθυνο 
παιδίατρο. Επιπλέον, οι εποπτεύοντες ερευνητές και ο υπεύθυνος παιδίατρος, θα κληθούν να 
υπογράψουν σχετική δήλωση διασφάλισης των προσωπικών δεδοµένων των εµπλεκοµένων εφήβων. 
Σε ότι αφορά τα συµµετέχοντα γυµνάσια και λύκεια, θα χρησιµοποιηθούν όποτε χρειάζεται (π.χ. σε 
ανταλλαγή εγγράφων µέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας), οι κωδικοί που χορηγεί το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η ανωνυµία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορεί να αποσυρθεί µόνο µε την 
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 
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5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το πρόγραµµα αποτελεί µια κοινή προσπάθεια των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής 
και Αλίµου στο πλαίσια του «Καλλικράτη» που αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης της Υγείας (άρθρο 58, Ν. 
3852/2010). Έχουν ήδη υλοποιηθεί οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες όπως η έκδοση Αποφάσεων 
των ∆ηµοτικών Συµβουλίων των ∆ήµων για την υποβολή πρότασης πράξης στην πρόσκληση µε κωδικό 
16 της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού 2007 - 2013», η 
υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Παλαιού Φαλήρου, Αλίµου και Αγίου ∆ηµητρίου 
Αττικής καθώς και η υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης. Για την ένταξη και χρηµατοδότηση του 
προγράµµατος από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού 2007 – 2013», θα 
κατατεθεί σχετικός φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  
 
6. ΥΠΟΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι «Ως υποέργο ορίζεται το τµήµα ή το σύνολο του φυσικού αντικειµένου της 

πράξης που αντιστοιχεί σε µία και µοναδική σύµβαση ή ισοδύναµη νοµική δέσµευση (υπογραφείσα ή 

προγραµµατιζόµενη να συναφθεί µελλοντικά) ή σε µέρος αυτής. Μία σύµβαση ή ισοδύναµο νοµικής 

δέσµευσης µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών πράξεων», το 

πρόγραµµα ή η πράξη αναλύεται σε 8 Υποέργα, ως εξής: 

ΥΠΟΕΡΓΟ – 1: Παροχή Υπηρεσιών από Εξωτερικούς Συνεργάτες για την Υλοποίηση της Πράξης. 

Το υποέργο έχει στόχο την καταγραφή των ιατρικών δεδοµένων που αφορούν το µεταβολικό σύνδροµο 

σε µεγάλο δείγµα εφήβων των τριών δήµων κυρίως µέσω λύσεων φορητής τηλεϊατρικής, την στατιστική 

επεξεργασία των δεδοµένων, την διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της πράξης, την διοίκηση της 

πράξης και τέλος την  παροχή υπηρεσιών προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας  σε σηµαντικό 
ποσοστό των δηµοτών των τριών δήµων. Το υποέργο – 1, θα υλοποιηθεί µε αυτεπιστασία και στα 

πλαίσια των δράσεων του θα απασχοληθεί τακτικό προσωπικό του δήµου Παλαιού Φαλήρου αλλά και 

εξωτερικοί συνεργάτες µε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Αναµενόµενα αποτελέσµατα είναι η µείωση του 

κινδύνου µεσοσταθµικά σε ποσοστό 10%, για εµφάνιση µεταβολικού συνδρόµου, για έφηβους που 

ανήκουν σε συγκεκριµένες οµάδες κινδύνου, η εκπαίδευση των εφήβων, των γονέων τους, των 

εκπαιδευτικών και των επαγγελµατιών υγείας των δήµων σε θέµατα που αφορούν την ισορροπηµένη 

διατροφή και άθληση και η δηµιουργία κατάλληλης νοοτροπίας στην τοπική κοινωνία για την υιοθέτηση 

ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.  

Το υποέργο – 1 αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις: 
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∆ΡΑΣΗ 1 Καταγραφή των ιατρικών δεδοµένων των εφήβων του δείγµατος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την καταγραφή, κυρίως µέσω λύσεων φορητής τηλεϊατρικής, 

χαρακτηριστικών για µεταβολικό σύνδροµο σε περίπου 2.100 έφηβους ηλικίας 12 – 

17 ετών, που φοιτούν σε 16 γυµνάσια και 11 λύκεια των δήµων Παλαιού Φαλήρου, 

Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου. Συνολικά θα απασχοληθούν 6 Νοσηλευτές και 

3 Παιδίατροι (2 νοσηλευτές και 1 παιδίατρος ανά δήµο µε την µορφή εξωτερικών 

συνεργατών) σε συνεργασία µε νοσηλευτές – επισκέπτες υγείας των δήµων. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 15/04/2013 – 15/07/2013 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 43.173 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.1.1.1. Βάση Ιατρικών ∆εδοµένων Εφήβων – 15/07/2013. 

Αφορά την ολοκληρωµένη βάση των ιατρικών δεδοµένων που θα καταγραφούν για 

τους εφήβους του δείγµατος (2.100 άτοµα) στα πλαίσια του ΗΙΦ των Εφήβων. 

 

∆ΡΑΣΗ 2 Σχεδιασµός και υλοποίηση παρεµβάσεων προαγωγής και αγωγής της υγείας 

µε αποδέκτες τους εφήβους, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς και τους 

επαγγελµατίες υγείας των δήµων µέσω διαλέξεων και εκπαιδευτικών 

διηµερίδων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά τον σχεδιασµό και την υλοποίηση σειράς παρεµβάσεων προαγωγής της 
υγείας και αγωγής της υγείας µε σχεδιαστές και εκτελεστές πολυκλαδική οµάδα 
επαγγελµατιών υγείας (επιστηµονικά υπεύθυνος παιδίατρος, ψυχίατρος, 
επιστήµονας φυσικής αγωγής και αθλητισµού, διατροφολόγος και ειδικός 
παιδαγωγός) και αποδέκτες τους εφήβους του δείγµατος, τους γονείς τους, τους 
εκπαιδευτικούς και τους επαγγελµατίες υγείας των δήµων. Οι παρεµβάσεις θα έχουν 
την µορφή διαλέξεων και διηµερίδων και έχουν στόχο την ενηµέρωση των 
εµπλεκοµένων, την ευαισθητοποίηση τους και την υιοθέτηση ενός δραστήριου και 
υγιεινού τρόπου ζωής µέσα από την συνειδητοποίηση του προβλήµατος αλλά και 
των προσφερόµενων λύσεων. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 15/09/2013 – 14/03/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 28.782 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.1.2.1. 72 ∆ιαλέξεις και 6 ∆ιηµερίδες - 15/09/2013 ως 14/03/2014 

Αφορά σειρά διαλέξεων πάνω στην παχυσαρκία, στο µεταβολικό σύνδροµο, στην 

υγιεινή διατροφή και στην σωµατική δραστηριότητα καθώς και εκπαιδευτικές 

διηµερίδες για τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελµατίες υγείας των δήµων.  
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55 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

∆ΡΑΣΗ 3 Επιστηµονική εποπτεία της πράξης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την επιστηµονική εποπτεία της πράξης από παιδίατρο εφηβικής ιατρικής µε 
εµπειρία στην ιατρική διαχείριση του µεταβολικού συνδρόµου σε έφηβους αλλά και 
σε προγράµµατα προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας σε έφηβους. Ο 
υπεύθυνος παιδίατρος της πράξης θα έχει την επιστηµονική εποπτεία 
υλοποίησης της πράξης, έτσι ώστε αυτή σε όλα τα στάδια της να ακολουθεί τους 
κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και βιοηθικής και τα απαραίτητα ιατρικά 
πρωτόκολλα. Επιπλέον, θα εµπλακεί ενεργά στην δράση – 2 του παρόντος 
υποέργου, ενώ θα είναι και υπεύθυνος για την αξιολόγηση των ιατρικών δεδοµένων 
του ΗΙΦ των Εφήβων. Τέλος, θα αποτελεί ενεργό µέλος της οµάδας των συντακτών 
των διαφόρων έντυπων και ηλεκτρονικών παραδοτέων που θα παραχθούν κατά την 
διάρκεια της πράξης, ενώ θα εµπλέκεται στον εµπλουτισµό του περιεχοµένου της 
πολυκαναλικής διαδικτυακής πύλης και στις δηµόσιες σχέσεις µε την κοινότητα. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 15/04/2013 ως 15/07/2013 και 15/09/2013 ως 14/06/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.852 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.1.3.1. Σχέδιο ∆ράσης για την Αντιµετώπιση της Παχυσαρκίας και του 

Μεταβολικού Συνδρόµου στου Έφηβους των 3 ∆ήµων - 14/06/2014. 

Αφορά τις µελλοντικές δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι 3 δήµοι σε 

συνάφεια µε τις αρχές του εθνικού σχεδίου δράσης για τη διατροφή και τις 

διατροφικές διαταραχές 2008 – 2012. 

∆ΡΑΣΗ 4 ∆ιοίκηση της υλοποίησης της πράξης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την διοίκηση της υλοποίησης της πράξης από ειδικό επιστήµονα 

(οικονοµολόγο) µε εµπειρία στην διοίκηση σύνθετων ευρωπαϊκών έργων που 

εστιάζονται σε δράσεις διοίκησης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Ο 

υπεύθυνος διοίκησης της υλοποίησης της πράξης θα έχει την ευθύνη για την 

διοίκηση της πράξης, τον συντονισµό των εµπλεκοµένων, την τήρηση των 

χρονοδιαγραµµάτων, την παρακολούθηση του οικονοµικού και φυσικού 

αντικειµένου της πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και το 

σύστηµα διαχείρισης καθώς και την συµµετοχή στη σύνταξη παραδοτέων. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 15/04/2013 ως 15/07/2013 και 15/09/2013 ως 14/06/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.852 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.1.4.1. Απολογισµός της Πράξης – 14/06/2014. 

Αφορά την σύνταξη µιας ολοκληρωµένης αναφοράς σχετικά µε την πράξη που 

υλοποιήθηκε  και των επιµέρους υποέργων και φάσεων αυτής. 
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56 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

∆ΡΑΣΗ 5 Στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την απασχόληση στατιστικολόγου που µε την χρήση κατάλληλης 

εφαρµογής στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων θα δηµιουργήσει σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων, θα χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες µεθόδους στατιστικής ανάλυσης για 

να εξάγει αποτελέσµατα µε στατιστική σηµασία και θα εκπονήσει 2 στατιστικές 

αναφορές για την πράξη κατά την λήξη του Υποέργου – 1 και πριν την έναρξη του 

Υποέργου – 8. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 15/04/2013 ως 15/07/2013 και 15/09/2013 ως 14/06/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 22.140 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.1.5.1. ∆υο Αναφορές Στατιστικής Ανάλυσης των ∆εδοµένων της Πράξης               

- στις 15/07/2013 και στις 14/06/2014. 

Οι δυο αναφορές θα παρουσιάζουν αναλυτικά την µεθοδολογία και τα εργαλεία 

στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων που συλλέχθηκαν κατά  το υποέργο 1 της 

πράξης και θα παρουσιάζουν µε τρόπο σαφή τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ώστε 

να εξαχθούν τεκµηριωµένα συµπεράσµατα σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση, 

το αποτέλεσµα των παρεµβάσεων κλπ. 

 

∆ΡΑΣΗ 6 Επακόλουθη καταγραφή των δεδοµένων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Μετά την λήξη των παρεµβάσεων προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας θα 
ακολουθήσει η επακόλουθη καταγραφή (follow up measurement) των ιατρικών 
δεδοµένων των εφήβων του δείγµατος. Συνολικά θα απασχοληθούν 6 Νοσηλευτές 
και 3 Παιδίατροι (εξωτερικοί συνεργάτες), για την υλοποίηση αυτού του υποέργου (2 
νοσηλευτές και 1 παιδίατρος ανά δήµο), σε συνεργασία µε νοσηλευτές – επισκέπτες 
υγείας των δήµων. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2014 – 15/06/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 43.173 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.1.6.1. Επικαιροποίηση της Βάσης του Π.1.1. - 15/06/2014 

Αφορά την επικαιροποίηση της βάσης των ιατρικών δεδοµένων του δείγµατος που 

θα ενσωµατώνει και τα δεδοµένα ύστερα από την επακόλουθη καταγραφή τους. 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ – 2: Προµήθεια Εξοπλισµού ΤΠΕ, Αναλώσιµου Υλικού, Εφαρµογών και Υπηρεσιών 
Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης, Φιλοξενίας Εφαρµογών και Εκπαίδευσης Χρηστών. 
 
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις: 
1) Προµήθεια φορητού εξοπλισµού τηλεϊατρικής για την µέτρηση των ιατρικών δεδοµένων των εφήβων.  
2) Προµήθεια άλλου εξοπλισµού ΤΠΕ για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης. 
3) Προµήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίµων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής και 
άλλων αναλωσίµων. 
4) Προµήθεια Εφαρµογών για την µέτρηση, µεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών 
δεδοµένων, την πολυκαναλική διαδικτυακή πύλη καθώς και άδειες χρήσεις λογισµικού. 
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57 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

5) Προµήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φιλοξενίας & συντήρησης των εφαρµογών και 
εκπαίδευσης των επαγγελµατιών υγείας. 
 

∆ΡΑΣΗ 1 Προµήθεια φορητού εξοπλισµού τηλεϊατρικής για την µέτρηση των ιατρικών 

δεδοµένων των εφήβων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την προµήθεια φορητού εξοπλισµού τηλεϊατρικής και ειδικότερα µετρητή 

γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, µετρητή αρτηριακής πίεσης και ψηφιακό 

αναλυτή σύστασης σώµατος µε διεπαφή bluetooth. Ο εξοπλισµός θα χορηγηθεί σε 

συνεργεία νοσηλευτών – παιδιάτρων που θα κάνουν τις µετρήσεις των ιατρικών 

δεδοµένων των εφήβων στα γυµνάσια και λύκεια. Κάθε συνεργείο θα έχει δυο 

µετρητές γλυκόζης, τριγλυκεριδίων, χοληστερόλης και µετρητές αρτηριακής πίεσης 

καθώς και αναλυτές σύστασης σώµατος. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 01/04/2013 – 15/04/2013 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 13.136,40 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.2.1.1. Φορητός Εξοπλισµός Τηλεϊατρικής  

12 Μετρητές Αρτηριακής Πίεσης και Γλυκόζης Αίµατος. 

12 Μετρητές Γλυκόζης Αίµατος,  Χοληστερόλης, Τριγλυκεριδίων Αίµατος. 

12 Αναλυτές Σύστασης Σώµατος για Μέτρηση Σωµατικού Βάρους και % 

Περιεκτικότητας σε Λίπος. 

 

∆ΡΑΣΗ 2 Προµήθεια άλλου εξοπλισµού ΤΠΕ για την υποστήριξη υλοποίησης της 

πράξης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την προµήθεια εξοπλισµού Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την υποστήριξη των επαγγελµατιών υγείας της πράξης 

αλλά και όλου του προσωπικού που θα εργαστεί στα πλαίσια της πράξης.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 01/04/2013 – 15/04/2013 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 16.974 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.2.2.1. Εξοπλισµός ΤΠΕ 

15 Laptop για τα συνεργεία νοσηλευτών – παιδιάτρων και για τα 3 δηµοτικά ιατρεία.             

(1 ανά δηµοτικό ιατρείο) µε ενσωµατωµένο λογισµικό εφαρµογών γραφείου. 

6 inkjet πολυµηχανήµατα για εκτυπώσεις, για τα συνεργεία νοσηλευτών – 

παιδιάτρων. 

2 Φορητοί Βιντεοπροβολείς. 

1 Πολυλειτουργικός Εκτυπωτής για τις ανάγκες της πράξης. 
 

∆ΡΑΣΗ 3 Προµήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίµων υλικών για τις 

συσκευές τηλεϊατρικής και άλλων αναλωσίµων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την προµήθεια συνοδευτικών αναλώσιµων υλικών για τις φορητές συσκευές 
τηλεϊατρικής αλλά και τον εξοπλισµό ΤΠΕ του υποέργου 2.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 01/04/2013 – 15/04/2013 
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χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 39.332,94 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.2.3.1. Αναλώσιµα Υλικά Εξοπλισµού Τηλεϊατρικής και άλλα Αναλώσιµα 

Υλικά 

12.600 ταινίες µέτρησης για τις συσκευές της δράσης 1,  του υποέργου 2, 90 

φιαλίδια διαλυµάτων ελέγχου (control solutions) για τις συσκευές του υποέργου 2, 

6.000 λανσέττες για νύξη δέρµατος και λήψη δείγµατος αίµατος, γραφίτες και 

µελάνια για τα πολυµηχανήµατα και τους εκτυπωτές κλπ.  

 

∆ΡΑΣΗ 4 Προµήθεια εφαρµογών για την µέτρηση, µεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση 

των ιατρικών δεδοµένων, την πολυκαναλική διαδικτυακή πύλη καθώς και 

άδειες χρήσεις λογισµικού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την προµήθεια εφαρµογής για την µέτρηση και την µεταφορά των ιατρικών 
δεδοµένων των εφήβων µέσω  του διαδικτύου στον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο του 
Εφήβου, την εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου του Εφήβου, την 
εφαρµογή της ∆ιαδικτυακής Πύλης καθώς και τις απαραίτητες άδειες χρήσεις 
λογισµικού.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 15/04/2013 και για 12 µήνες για τις άδειες χρήσης των εφαρµογών του Π.2.4.1. 

εκτός από την εφαρµογή λήψης και µεταφοράς ιατρικών δεδοµένων που αγοράζεται 

εφάπαξ και για την Πολυκαναλική ∆ιαδικτυακή Πύλη του Π.2.4.3. 

Εφάπαξ (εφόσον είναι δυνατό) θα είναι και άδεια χρήσης της εφαρµογής του 

Π.2.4.2.  

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 91.512 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.2.4.1. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου των Εφήβων µέσω 

internet, Υπηρεσίες Λήψης και Αποστολής Ιατρικών ∆εδοµένων µέσω internet 

και Υπηρεσίες mobile internet. 

Αφορά την προµήθεια 12 άδειων χρήσης για την πρόσβαση στον ΗΙΦ του Εφήβου 

για ένα χρόνο, από τα συνεργεία των επαγγελµατιών υγείας στα γυµνάσια και λύκεια 

των δήµων και την εισαγωγή των ιατρικών δεδοµένων. Επίσης, την αγορά 1 άδειας 

χρήσης ετήσιας διάρκειας, για την πρόσβαση στον ΗΙΦ του εφήβου από τον 

Υπεύθυνο Παιδίατρο της Πράξης και την ιατρική διαχείριση των δεδοµένων των 

εφήβων (πρόσθεση διάγνωσης, παραποµπή σε άλλες υπηρεσίες, πρόσθεση 

παρατηρήσεων στον ΗΙΦ, πρόσθεση άλλων δεδοµένων υγείας π.χ. ακτινογραφίες 

κλπ). Επιπλέον, την προµήθεια 15 υπηρεσιών mobile internet 12µηνης διάρκειας 

για laptop.  

Τέλος, την αγορά 12 εφαρµογών για την λήψη και την µεταφορά των ιατρικών 

δεδοµένων από τον φορητό εξοπλισµό τηλεϊατρικής στον ΗΙΦ που βρίσκεται στα 

laptop. 

Π.2.4.2. Εφαρµογή Στατιστικής Ανάλυσης ∆εδοµένων 

Αφορά την αγορά εφαρµογής στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων.  

Π.2.4.3. Πολυκαναλική ∆ιαδικτυακή Πύλη για την Πρόληψη και την Προαγωγή 

της Υγείας των Εφήβων  

Αφορά την ανάπτυξη από ανάδοχο πολυκαναλικής διαδικτυακής πύλης που θα 

παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης του κοινού σχετικά µε θέµατα πρόληψης και 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



59 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

προαγωγής της υγείας, υπηρεσίες κατάρτισης επαγγελµατιών υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας µέσω e – learning σε θέµατα πρόληψης και αντιµετώπισης περιστατικών, 

υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας (e-mail, blogs και chat rooms), ηλεκτρονική 

εφηµερίδα κ.α. 

 

∆ΡΑΣΗ 5 Προµήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φιλοξενίας & συντήρησης των 

εφαρµογών και εκπαίδευσης των χρηστών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών, την φιλοξενία και 
συντήρηση των εφαρµογών καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών (συνεργεία 
νοσηλευτών – παιδιάτρων, υπεύθυνος παιδίατρος της πράξης, υπεύθυνος 
διοίκησης της υλοποίησης της πράξης) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 15/04/2013 και για 12 µήνες για τις άδειες χρήσης των εφαρµογών του Π.2.4.1. 

Για την Πολυκαναλική ∆ιαδικτυακή Πύλη του Π.2.4.3. για 12 µήνες από την 

παραλαβή της. 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 19.434 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.2.5.1. Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση και Φιλοξενία των Εφαρµογών των 

Παραδοτέων Π.2.4.1. και Π.2.4.3. για 12 µήνες. 

Π.2.5.2. Εκπαίδευση 25 Ωρών στις Εφαρµογές των Π.2.4.1., και Π.2.4.3. και 

στην χρήση του εξοπλισµού φορητής τηλεϊατρικής του Π.2.1.1. 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ – 3: Προµήθεια, Μεταφορά και Παράδοση Φρούτων στα Σχολεία του ∆είγµατος. 
 
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις: 
1) Προµήθεια φρούτων. 
2) Μεταφορά και παράδοση των φρούτων. 
 

∆ΡΑΣΗ 1 Προµήθεια Φρούτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την προµήθεια φρούτων εποχής από ανάδοχο. Εκτιµάται ότι ένα φρούτο 
βάρους περίπου εκατόν ογδόντα γραµµαρίων θα χορηγείται προς κατανάλωση, 
κατά την πρώτη σχολική ώρα στα γυµνάσια και λύκεια του δείγµατος και στους 
1.050 εφήβους που θα υποβληθούν στην παρέµβαση. Η προµήθεια θα συνεχιστεί 
για 6 µήνες. Εφόσον παραστεί ανάγκη, τα φρούτα θα καταναλώνονται και κατά την 
διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών στα σχολεία του δείγµατος που θα είναι ανοικτά 
για µια ώρα το πρωί στα πλαίσια της πράξης. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 15/09/2013 ως 14/03/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 27.250 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.3.1.1. Προµήθεια Φρούτων 

25 τόνοι φρούτων εποχής. 
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∆ΡΑΣΗ 2 Μεταφορά και Παράδοση των Φρούτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την µεταφορά των φρούτων εποχής από τον ίδιο ανάδοχο της δράσης 1 του 
υποέργου. Τα φρούτα θα µεταφέρονται µε ευθύνη του αναδόχου στα γυµνάσια και 
λύκεια της πράξης για διανοµή. Η δράση θα συνεχιστεί για 6 µήνες. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 15/09/2013 ως 14/03/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 7.380 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.3.2.1. Μεταφορά και Παράδοση των Φρούτων  

∆ροµολόγια προς τα Γυµνάσια και Λύκεια της Πράξης και Παράδοση των Φρούτων. 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ - 4: Εκπόνηση  Εντύπων & Ηλεκτρονικών Οδηγών Ισορροπηµένης ∆ιατροφής και 
Σωµατικής ∆ραστηριότητας και ∆ηµιουργία, Μετάφραση και Στάθµιση Ερωτηµατολογίων. 
 
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από µια δράση µε τίτλο ίδιο µε το 
υποέργο.  
 

∆ΡΑΣΗ 1 Εκπόνηση  Εντύπων & Ηλεκτρονικών Οδηγών Ισορροπηµένης ∆ιατροφής και 

Σωµατικής ∆ραστηριότητας και ∆ηµιουργία, Μετάφραση και Στάθµιση 

Ερωτηµατολογίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την συγγραφή οδηγών ισορροπηµένης διατροφής και σωµατικής 
δραστηριότητας που θα απευθύνονται σε 4 κατηγορίες αποδεκτών: Έφηβοι, Γονείς 
Εφήβων, Εκπαιδευτικοί και Επαγγελµατίες Υγείας σε ∆ήµους. 
Επίσης, αφορά την συγγραφή και εφόσον χρειαστεί, µετάφραση και στάθµιση, 4 
ερωτηµατολογίων που αφορούν την αξιολόγηση της µεσογειακής διατροφής, τις 
διατροφικές συνήθειες, την σωµατική άσκηση και το κοινωνικό – οικονοµικό προφίλ 
των οικογενειών των εφήβων του δείγµατος. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 01/10/2012 - 01/12/2012 για τα ερωτηµατολόγια και για τους οδηγούς 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 21.515 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.4.1.1. Ερωτηµατολόγια 

Π.4.1.2. Οδηγοί 
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ΥΠΟΕΡΓΟ – 5: Παραγωγή Οδηγών και Προσκλήσεων. 
 
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από µια δράση µε τίτλο ίδιο µε το 
υποέργο.  
 

∆ΡΑΣΗ 1 Παραγωγή Οδηγών και Προσκλήσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την παραγωγή από εξωτερικό συνεργάτη του παραδοτέου Π.4.1.2. σε 
13.300 έγχρωµα αντίτυπα, τα οποία θα διανεµηθούν στους εφήβους του δείγµατος, 
στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς των γυµνασίων και λυκείων των δήµων και 
στους επαγγελµατίες υγείας των δήµων αλλά και στο προσωπικό των δήµων. 
Επίσης, θα γίνει και διανοµή στους εφήβους που δεν συµµετείχαν στην πράξη ενώ 
ένας αριθµός οδηγών θα βρίσκεται προς διανοµή στα ΚΕΠ των δήµων. Σε ότι 
αφορά τις προσκλήσεις, αυτές θα παραχθούν για τις προσκλήσεις στις διαλέξεις και 
στις διηµερίδες των οµάδων στόχων. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ  Από 01/04/2013 ως 15/04/2013 για τους οδηγούς  

Από 15/08/2013 ως 30/08/2013 για τις προσκλήσεις 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 45.817,50 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.5.1.1. Παραγωγή Προσκλήσεων 

Π.5.1.2. Παραγωγή Οδηγών  

 
ΥΠΟΕΡΓΟ – 6: Προβολή της Πράξης σε Έντυπα & Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής 
∆ικτύωσης. 
 
Το υποέργο θα υλοποιηθεί εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από µια δράση µε τίτλο ίδιο µε το 
υποέργο.  
 

∆ΡΑΣΗ 1 Προβολή της Πράξης σε Έντυπα & Ηλεκτρονικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά τις ενέργειες προβολής της πράξης σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τοπικό 
και περιφερειακό, αλλά και σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (internet, facebook, 
twitter κλπ). Στόχος είναι η ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού και ειδικότερα των 
εφήβων που χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µε µεγάλη συχνότητα. 
Την προβολή της πράξης στα παραπάνω µέσα, θα αναλάβει εξωτερικός 
συνεργάτης (π.χ. γραφείο δηµοσίων σχέσεων). 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 01/11/2012 ως 30/04/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 12.300 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.6.1.1. Προβολή της Πράξης στα Τοπικά και Περιφερειακά ΜΜΕ  

Π.6.1.2. Προβολή της Πράξης σε Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης  
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ΥΠΟΕΡΓΟ – 7: Παρουσίαση της Πράξης σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συνέδρια. 
 
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από µια δράση µε τίτλο ίδιο µε το 
υποέργο.  
 

∆ΡΑΣΗ 1 Παρουσίαση της Πράξης σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Αφορά την συµµετοχή 2 στελεχών των δήµων αναφοράς σε 2 συνέδρια εθνικής 
εµβέλειας για την παρουσίαση της πράξης. Η θεµατολογία των συνεδρίων πρέπει 
να είναι συναφής µε την δηµόσια υγεία, την τηλεϊατρική ή/και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 
Επίσης, την συµµετοχή 2 στελεχών των δήµων αναφοράς σε 1 σηµαντικό συνέδριο 
ευρωπαϊκής εµβέλειας, για την παρουσίαση της πράξης. Η θεµατολογία του 
συνεδρίου πρέπει να είναι συναφής µε την δηµόσια υγεία, την τηλεϊατρική ή/και την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Η δράση θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη                        
(π.χ. ταξιδιωτικό γραφείο µε ειδικότητα στον συνεδριακό τουρισµό). 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 01/04/2014 ως 30/07/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9.225 € 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.7.1.1. Παρουσίαση της Πράξης σε 3 Συνέδρια  

 
ΥΠΟΕΡΓΟ – 8: Αξιολόγηση της Πράξης. 
  
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη και αποτελείται από µια δράση µε τίτλο ίδιο µε το 
υποέργο.  
 

∆ΡΑΣΗ 1 Αξιολόγηση της Πράξης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Η δράση αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική γιατί αφού θέσει τις προδιαγραφές και τα 
κριτήρια των επερχόµενων αξιολογήσεων, θα προχωρήσει σε ενδιάµεση 
αξιολόγηση και σε τελική αξιολόγηση των λειτουργικών και επικοινωνιακών 
παρεµβάσεων της πράξης. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Από 01/04/2013 ως 01/06/2014 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 26.629€ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

Π.8.1.1. Μεθοδολογική προσέγγιση, εργασίες, εργαλεία και χρονισμοί των 

αξιολογήσεων, επισήμανση των κρίσιμων σημείων για την επιτυχία της πράξης 

και προτάσεις για την βελτίωση του σχεδιασμού της πράξης 

Π.8.1.2. Ενδιάμεση Αξιολόγηση των Επικοινωνιακών Παρεμβάσεων 

Π.8.1.3. Τελική Αξιoλόγηση των Λειτουργικών και Επικοινωνιακών 

Παρεμβάσεων 
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63 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Ηλικιακές 

Οµάδες 

(έτη) 

Παχυσαρκία* 

(περιφέρεια µέσης) 
Τριγλυκερίδια 

HDL- 

Χοληστερίνη 
Αρτηριακή Πίεση 

Γλυκόζη Αίµατος 

(mmol/L) ή ήδη ∆ιαγνωσµένος  

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης Τύπου2 

(T2DM) 

6–<10 
≥90ή  

Εκατοστιαία θέση   

∆εν µπορεί να γίνει διάγνωση Μεταβολικού Συνδρόµου, αλλά επιπλέον µετρήσεις πρέπει να γίνουν αν 

υπάρχει οικογενειακό ιστορικό µεταβολικού συνδρόµου, ∆ιαβήτη Τύπου 2, ∆υσλιπιδαιµία, 

Καρδιαγγειακό Νόσηµα Υπέρταση και/ή Παχυσαρκία.  

10–<16 

Μεταβολικό 

Σύνδροµο 

≥90ή  Εκατοστιαία θέση  ή  

ανώτατο όριο για τους 

ενήλικες αν υπάρχει 

χαµηλότερη ένδειξη  

≥1.7 mmol/L 

(≥150 mg/dL)  

<1.03 mmol/L 

(<40 mg/dL)  

Συστολική ≥130/ 

∆ιαστολική ≥85 mm 

Hg  

≥5.6 mmol/L (100 mg/dL)  

(αν ≥5.6 mmol/L [ή ύπαρξη T2DM] 

προτείνεται να γίνει δοκιµασία 

ανοχής στη Γλυκόζη)  

16+ 

Μεταβολικό 

Σύνδροµο 

Χρησιµοποιούνται τα κριτήρια για τους ενήλικες, δηλαδή:  

• Κεντρική Παχυσαρκία (περιφέρεια µέσης ≥ 94cm για Καυκάσιους άνδρες και  ≥ 80cm για Καυκάσιες γυναίκες)  

Συν  οποιοδήποτε δυο από τα υπόλοιπα 4 κριτήρια:  

• Υψηλά Τριγλυκερίδια: ≥ 1.7mmol/L  

• Μειωµένη HDL-Χοληστερίνη: <1.03mmol/L (<40 mg/dL) σε άνδρες και <1.29mmol/L (<50 mg/dL) σε γυναίκες, ή ειδική θεραπεία για 

αυτές τις ανωµαλίες των λιπιδίων 

• Αυξηµένη Πίεση Αίµατος: Συστολική BP ≥130 ή ∆ιαστολική BP ≥85mm Hg, ή θεραπεία για ήδη διαγνωσµένη υπέρταση  

• ∆ιαταραχή της Γλυκόζης Νηστείας: (IFG): Γλυκόζη νηστείας (FPG) ≥5.6 mmol/L  

(≥100 mg/dL), ή ήδη διαγνωσµένος διαβήτης τύπου 2  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ - 1: ∆ιαγνωστικά χαρακτηριστικά για το µεταβολικό σύνδροµο σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες σύµφωνα µε 

την ∆ιεθνή Οµοσπονδία ∆ιαβήτη (IDF) 
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64 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΛΥΚΕΙΑ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  ΣΤΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΙ  ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΤΟΥΣ  

501850  1ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΠΑΛ .ΦΑΛΗΡΟΥ     

501851  2ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΠΑΛ .ΦΑΛΗΡΟΥ     

501836  3ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΠΑΛ .  ΦΑΛΗΡΟΥ     

501852  4ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΠΑΛ .  ΦΑΛΗΡΟΥ     

501853  5ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΠΑΛ .  ΦΑΛΗΡΟΥ     

551850  1ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛ .ΦΑΛΗΡΟΥ     

551851  2ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛ .ΦΑΛΗΡΟΥ   

551836  3ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛ .  ΦΑΛΗΡΟΥ   

551852  4ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΛ .  ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΛΥΚΕΙΑ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΙ  ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΤΟΥΣ  

501830  1ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

501831  2ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

501832  3ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΓ .  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

501833  4ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

501834  5ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

9050145  6ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

551830  1ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

551831  2ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

551832  3ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΓ .∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ     

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΛΥΚΕΙΑ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΑΛΙΜΟΥ  ΠΟΥ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΙ  
ΚΩ∆ΙΚΟΙ  ΤΟΥΣ  

501890  1ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

501891  2ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

501870  3ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

501877  4ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

501878  5ΟΝ  Γ /ΣΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

551890  1ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

551898  2ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ   

551877  3ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

551891  4ΟΝ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΛΙΜΟΥ     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ - 2: Γυµνάσια και Λύκεια που Συµµετέχουν στο Πρόγραµµα 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



65 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΟΝΕΑ 
 
Με το παρόν έγγραφο, δηλώνω τη συγκατάθεσή µου για τη συµµετοχή του παιδιού µου 
…………………………………………………… στο πρόγραµµα «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής της 
υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 λυκείων των δήµων Παλαιού 
Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού 
συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής», µε ερευνητικά υπεύθυνους τους Χρούσο 
Γεώργιο, Καθηγητή Παιδιατρικής – Ενδοκρινολογίας, ∆ιευθυντή Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", Μπακοπούλου Φλώρα, Παιδίατρο 
Εφηβικής Ιατρικής, Επιστηµονική Υπεύθυνη  Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής, Έδρα UNESCO 
Εφηβικής Ιατρικής, Χωρέµειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Α' Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" και Γιαννακούλια Μαίρη, ∆ιαιτολόγο, 
Επίκουρη Καθηγήτρια ∆ιατροφής και ∆ιαιτητικής Συµπεριφοράς στο Τµήµα Επιστηµονικής ∆ιαιτολογίας 
– ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από τη συµµετοχή του στο 
προαναφερόµενο πρόγραµµα. Πρόκειται για µία εκπαιδευτικού, κυρίως, τύπου παρέµβαση, η οποία έχει 
ως στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του και της σωµατικής του δραστηριότητας. Πριν την 
έναρξη προγράµµατος και κατά τη λήξη του θα πραγµατοποιηθεί διατροφική αξιολόγηση (σωµατοµετρία, 
λιποµέτρηση, αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και σωµατικής δραστηριότητας του παιδιού). Επίσης 
θα αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και ολικής χοληστερόλης σε δείγµα αίµατος 
που θα ληφθεί µετά από νύξη του δέρµατος στο δάκτυλο ενώ θα µετρηθεί και η αρτηριακή πίεση. 
 
Η συµµετοχή του παιδιού µου στο συγκεκριµένο πρόγραµµα διαχείρισης βάρους θα έχει ως δυνητικό 
όφελος τη βελτίωση των διατροφικών του συνηθειών και του επιπέδου σωµατικής του δραστηριότητας.  
 
• Οποιαδήποτε ερωτήµατα µου σχετικά µε οποιαδήποτε διαδικασία του προγράµµατος, θα απαντηθούν 
από τους ερευνητικούς συνεργάτες του προγράµµατος. 

• ∆ιατηρώ το δικαίωµα να διακόψω ανά πάσα στιγµή τη συµµετοχή του παιδιού µου στο πρόγραµµα, 
χωρίς καµία επίπτωση στην ιατρική του φροντίδα. 

• Οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το παιδί µου και σε αποτελέσµατα των µετρήσεων του, τα 
οποία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράµµατος θα διασφαλιστεί από το ιατρικό απόρρητο.  

 
Εγώ, ο/ υπογεγραµµένος/η ………………………………………………, κατανοώ τα παραπάνω στοιχεία 
και επιθυµώ το παιδί µου ……………………………………………………………………………………., µε 
ηµεροµηνία γέννησης …………………………να συµµετέχει στο παραπάνω πρόγραµµα.  
 
∆ηλώνω ότι υπογράφω το παρόν Έγγραφο Συγκατάθεσης Συµµετοχής µε ελεύθερη βούληση. 
 
 
 

Ηµεροµηνία Υπογραφής 
 
  
      

Ο κηδεµόνας (όνοµα και υπογραφή) 
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66 Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων 

Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου 

χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής  

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΦΗΒΟΥ 
 
Με το παρόν έγγραφο, δηλώνω ότι επιθυµώ εθελούσια την συµµετοχή µου στο πρόγραµµα «Πρόγραµµα 
πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας  στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 
λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου ύστερα από έλεγχο για 
χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής», µε ερευνητικά 
υπεύθυνους τους Χρούσο Γεώργιο, Καθηγητή Παιδιατρικής – Ενδοκρινολογίας, ∆ιευθυντή Α΄ 
Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία", 
Μπακοπούλου Φλώρα, Παιδίατρο Εφηβικής Ιατρικής, Επιστηµονική Υπεύθυνη  Ειδικού 
Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Ιατρικής, Χωρέµειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Α' 
Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών του Νοσοκοµείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" και 
Γιαννακούλια Μαίρη, ∆ιαιτολόγο, Επίκουρη Καθηγήτρια ∆ιατροφής και ∆ιαιτητικής Συµπεριφοράς στο 
Τµήµα Επιστηµονικής ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από τη συµµετοχή µου στο 
προαναφερόµενο πρόγραµµα. Πρόκειται για µία εκπαιδευτικού, κυρίως, τύπου παρέµβαση, η οποία έχει 
ως στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών µου και της σωµατικής µου δραστηριότητας. Πριν την 
έναρξη προγράµµατος και κατά τη λήξη του θα πραγµατοποιηθεί διατροφική αξιολόγηση (σωµατοµετρία, 
λιποµέτρηση, αξιολόγηση διαιτητικής πρόσληψης και σωµατικής δραστηριότητας του εφήβου). Επίσης 
θα αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και ολικής χοληστερόλης σε δείγµα αίµατος 
που θα ληφθεί µετά από νύξη του δέρµατος στο δάκτυλο ενώ θα µετρηθεί και η αρτηριακή πίεση. 
 
Η συµµετοχή µου στο συγκεκριµένο πρόγραµµα διαχείρισης βάρους θα έχει ως δυνητικό όφελος τη 
βελτίωση των διατροφικών µου συνηθειών και του επιπέδου σωµατικής µου δραστηριότητας.  
 
• Οποιαδήποτε ερωτήµατα µου σχετικά µε οποιαδήποτε διαδικασία του προγράµµατος, θα απαντηθούν 
από τους ερευνητικούς συνεργάτες του προγράµµατος. 

• ∆ιατηρώ το δικαίωµα να διακόψω ανά πάσα στιγµή τη συµµετοχή µου στο πρόγραµµα, χωρίς καµία 
επίπτωση στην ιατρική µου φροντίδα. 

• Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε αποτελέσµατα των µετρήσεων, τα οποία θα προκύψουν κατά 
τη διάρκεια του προγράµµατος και µε αφορούν, θα διασφαλιστεί από το ιατρικό απόρρητο. 

 
Εγώ, ο/ υπογεγραµµένος/η ………………………………………………, µε ηµεροµηνία γέννησης 
…………………………, κατανοώ τα παραπάνω στοιχεία και επιθυµώ να συµµετέχω στο παραπάνω 
πρόγραµµα.  
 
∆ηλώνω ότι υπογράφω το παρόν Έγγραφο Συγκατάθεσης Συµµετοχής µε ελεύθερη βούληση. 
 
 
 

Ηµεροµηνία Υπογραφής 
 
  
      

Ο / Η Συµµετέχων στο Πρόγραµµα 
 (όνοµα και υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΙΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Φόρµα Λογικού Πλαισίου 
 

Αφηγηµατική περίληψη ∆είκτες Απόδοσης Τρόπος Επαλήθευσης Παραδοχές 
 
Στόχος του Έργου 

  
 

 

 
 
Σκοπός του Έργου  

   

 
 
Αποτελέσµατα/Προϊόντα 

   

 
 
∆ραστηριότητες/Εισροές 

 
Πόροι που χρειάζονται για την υλοποίηση του έργου 

 

 

 

 

Τότε 
 
 
Αν 

Τότε 
 
 
Αν 

Τότε 
 
 
Αν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 (ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ) 

1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα…………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)    
Ηµεροµηνία έκδοσης ....... ΕΥΡΩ.…… 
      
 Προς ∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος  
T.K. 17562 – Παλαιό Φάληρο 
 
            ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ   ……….. 
- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας 
……………………………………………………….∆\νση………………………………………………
………….  δια τη συµµετοχή  της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της .............., για την προµήθεια των 
Ειδών µε κωδικό αριθµό .................................................... σύµφωνα µε την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας. 

 
-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) 
δαπάνης.....................EYPΩ  της παροχής υπηρεσίων. 

 
-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά 

χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήµου. 
 
-  Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας  σας 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί  πριν  από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 - Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
 
 
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
 
 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
 σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 
 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 
 ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
 καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



_________________________________________________________________________________________________________________ 

«Αξιολόγηση της Πράξης: «Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων 

και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού 

συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» 

     71 

2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα                …………………………. 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)      Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………      

ΕΥΡΩ. …………………… 

  

 

Προς ∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος  
T.K. 17562 – Παλαιό Φάληρο 
 

            ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   …… 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
…………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ  της 
εταιρείας ………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή 
εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη 
εργασία……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης (µη συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) δαπάνης.....................EYPΩ  της παροχής 
υπηρεσίων. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς 
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήµου. 

 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.---- 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



 

3. Εγκρίνει και διαθέτει ποσό µελέτης 26.629,00€  συµπ/νου ΦΠΑ  σε βάρος του ΚΑ 
15-6142.009, για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, πρ/σµού µελέτης 26.629,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ  (υποέργο 8 της Πράξης  «Πρόγραµµα πρόληψης, προαγωγής 
της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσµό 16 γυµνασίων και 11 
λυκείων των δήµων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής και Αλίµου 
ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά µεταβολικού συνδρόµου 
χρησιµοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού 2007-2013» και µε κωδικό αριθµό ΜIS 371406). 

 
 Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2013. 
 

 Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 26.629,000€ στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Π. Φαλήρου µε τα στοιχεία ΚΑ: 15-6142.009: Αξιολόγηση 
Πράξης (Υποέργο 8 του προγράµµατος ΕΣΠΑ µε κωδ. MIS 371406 για την πρόληψη 
υγείας εφήβων γυµν. & λυκείων Π.Φαλήρου,  Αγ. ∆ηµητρίου, Αλίµου) 2012 συν.  
 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών 
οργάνων των ∆ήµων, ……………………., για λόγους νοµιµότητας,  µέσα σε προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής 
Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) 
µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί 
απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.  

 
 Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια 
δικαστήρια µε τα ένδικα βοηθήµατα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 
 Ωστόσο, σύµφωνα µε την µε αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για το 
µεταβατικό διάστηµα µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρµοδιότητα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας των 
πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµίδας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας. 
 
 Επίσης, σύµφωνα µε την προαναφεροµένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του 
άρθρου 152 του Κ.∆.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 
152 του Κ.∆.Κ. εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 
 
 Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον  µπορεί να 
προσβάλει τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της 
απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή 
ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της 
επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα ή στο 
νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.  Οι 
αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.  

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ



 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  142/2013. 
 
Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου,  σύµφωνα µε 
την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 
 
Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση 
της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις. ”. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

 2. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 5. ∆ΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 6 . ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

(αναπλ. µέλος) 
 7 . ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. 

µέλος) 
  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΞΕ-ΟΧΦ


