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Δ     Ι     Α     Κ     Η     Ρ     Υ     Ξ     Η 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ    Π55/2013 
 

    Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  

 « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 » και 

 Της πράξης « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ  

ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ ¨383649¨ με χρηματοδότηση από 

το ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Προκηρύσσει: 

     ΠΡΟΧΕΙΡΟ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Προβολής και διαφήμισης  για την κάλυψη των αναγκών του υποέργου_2 ¨Λειτουργικά έξοδα 
Προγράμματος  Κατ’οίκον  Νοσηλείας και Ψυχιατρικής Φροντίδας του Κοινοτικού Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας» 
                             

Προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  έως 35.000,00 €  με ΦΠΑ 
και  με κριτήριο  κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή . 

 
Της  14-01 -2014     ημέρα  Τρίτη     και    ώρα   10:00 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 4 ’Υ.ΠΕ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Υποδιεύθυνση  Οικονομικού 

Tμήμα: Προμηθειών 

Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη 

Τηλ : 23213 – 51 291 
Φαξ: 23213 – 51 766 
site www.hospser.gr 
e-mail: galapi@hospser.gr 
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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες      17-12-2013 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                           
4Η  Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
 Υποδ/νση Οικονομικού  
τμήμα Προμηθειών 
πληροφορίες Ευθυμία Γκαλάπη                                               
τηλ. 23213 - 51291 
fax 23213 – 51766            
e-mail:galapi@hospser.gr 
          

                                        
             Δ ι α κ ή ρ υ ξ η    υπ’ α ρ ι θ μ.  Π55/2013 

 
Πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την Ανάδειξη  Αναδόχου 

Προβολής και διαφήμισης  για την κάλυψη των αναγκών του 
υποέργου_2 ¨Λειτουργικά έξοδα Προγράμματος  Κατ’οίκον  Νοσηλείας και 

Ψυχιατρικής Φροντίδας του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας» 
                            του Ε.Π  ¨Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ¨ 
                             με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 
Σύμφωνα με: 
 

 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3527/2007 κεφ. Β΄,αρθ. 3, 
παρ. 11, εδάφιο 23,  

 Το Ν.3414/2005 « Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας» ( φεκ.α΄279/2005). 

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 άρθ.4, παρ.3 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθ.238 του Ν.4072/2012, θα παρακρατείται  ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε 
σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 
4046/2012,4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
(άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» 
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 Το Π.Δ 118/07 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 
 Τη με αριθμ. 599/04-02-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΦΘ-Δ0Ω) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσία Τομέα 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Ένταξη της Πράξης « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS: 383649 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού » 

 Το με αριθμ.πρωτ.:4841/Φ.Προεγκ.383649_2/11/11/2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης – Μονάδα Γ΄ Προεγκρίσεων & Επιτόπιων 
Επαληθεύσεων – με διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για το σχέδιο απόφασης υλοποίησης 
με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Λειτουργικά Έξοδα Πρόγραμμα Κατ οίκον Νοσηλείας και 
Ψυχιατρικής Φροντίδας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Σερρών» της Πράξης « ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ ¨383649¨ συνολικού προϋπολογισμού 281.859,72€. 

 την υπ’αριθμ.30/05-12-2013 (Θέμα 1Ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προβολής και διαφήμισης για την κάλυψη των 
αναγκών του υποέργου_2 ¨Λειτουργικά έξοδα Προγράμματος  Κατ’οίκον  Νοσηλείας και 
Ψυχιατρικής Φροντίδας του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας» του Ε.Π  ¨Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού ¨ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 35.000,00€. 

 Ταξινόμηση κατά CPV:79950000-8 
 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 
Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Ανάδειξη 

Αναδόχου Προβολής και διαφήμισης  για την κάλυψη των αναγκών του υποέργου_2 ¨Λειτουργικά 
έξοδα Προγράμματος  Κατ’οίκον  Νοσηλείας και Ψυχιατρικής Φροντίδας του Κοινοτικού Κέντρου 
Ψυχικής Υγείας» του Ε.Π  ¨Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ¨ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
2007-2013. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ :  
 

1. Η Κατασκευή   και  Συντήρηση  Ιστοσελίδας  , προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 3.000,00€ 
με ΦΠΑ 
 

2. Δράσεις  Δημοσιότητας  
2.1 Υποστήριξη οργανώσεων εκδηλώσεων – Αποστολή προσκλήσεων , οπτικοακουστικά μέσα 

υποστήριξη  γραμματειακή με 1-2 άτομα. 
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2.2 Δημιουργία , Προβολή και Προώθηση στα μέσα , ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

μηνυμάτων και δελτίων τύπου.  

2.3 Δημιουργία και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας – Προσκλήσεις , Αφίσες , Έντυπα,                  
Φυλλάδια, , προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 32 .000,00€ με ΦΠΑ 

  
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του Φυσικού  Αντικειμένου. 
Συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη του έργου έως 35.000,00€ με ΦΠΑ 23% 

 
Ισχύς προσφοράς : 3  μήνες  
 
Τόπος διενέργειας : Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών 
 
Κατάθεση προσφορών: έως και η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
 
Χρόνος διενέργειας :   14  Ιανουαρίου  2014   ημέρα Τρίτη   και ώρα  10:00   
 
Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων : Νοσοκομείο Σερρών 
 
Κριτήριο αξιολόγησης  είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Ανάρτηση στην Διαύγεια στις :  18-12-2013 
 
Ανάρτηση στο site του Νοσοκομείου : 18-12-2013 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων  αντιπροσώπων  τους  την  14/01/2014  ημέρα Τρίτη  και  ώρα  10.00  π.μ.  
από  την  επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των συμμετασχόντων θα γίνει σε 
ένα στάδιο. 
Τα έξοδα δημοσίευσης  στον Πανελλήνιο  τύπο θα βαρύνουν  το Νοσοκομείο ενώ στον Τοπικό 
τύπο τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί  ανάδοχος  με τη διαδικασία της προσκόμισης 
σχετικών παραστατικών. 
 
                                                    
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
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Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα 
προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το 
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 
περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το 
πράξει. 
 
  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Α) Οι συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους 
, τα εξής: 

1. Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία  θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό  
     τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής: 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 
-  δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα, 
-  δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 
-  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
 Δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  

4. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την  έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Β)  Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται σφραγισμένος υποφάκελος με τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι πρωτότυπες και αν 
έχουν ημερομηνία , σφραγίδα και υπογραφή από τον εκπρόσωπο της εταιρείας. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα, που πρέπει να 
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο 
γενικός αυτός κύριος φάκελος, περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, δηλαδή: 
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      Α. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και κατακύρωσης», ο οποίος περιέχει όλα 
τα έγγραφα τα οποία προσδιορίζονται  στην παρούσα διακήρυξη. Σημειώνεται ότι επί ποινή 
απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς. 
  
     Β. «Φάκελο Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη στο Παράρτημα των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΑ 
Ο ανάδοχος  θα πρέπει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης  θα παραδώσει τα 
κάτωθι  έργα: 
 
1. Η Κατασκευή   και  Συντήρηση  Ιστοσελίδας  ,  
2      Δράσεις  Δημοσιότητας  
2.1 Υποστήριξη οργανώσεων εκδηλώσεων – Αποστολή προσκλήσεων , οπτικοακουστικά  

       μέσα υποστήριξη  γραμματειακή με 1-2 άτομα. 

2.2 Δημιουργία , Προβολή και Προώθηση στα μέσα , ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών  

       μηνυμάτων και δελτίων τύπου. 

2.3. Δημιουργία και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας – Προσκλήσεις , Αφίσες , Έντυπα, 

Φυλλάδια 

Τεχνικές προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις απαιτούμενες τεχνικές και ποιοτικές  προδιαγραφές ή είναι ελλιπείς , ασαφείς ή ανακριβείς 
θα απορρίπτονται. 

 

Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στον φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
     Γ.  «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», στον οποίο θα δίνεται ξεχωριστά τιμή προ  
           και μετά ΦΠΑ ,αριθμητικά και ολογράφως  : 
 

1. Για την Κατασκευή και  συντήρηση της ιστοσελίδας , και 
2. Για τις  Δράσεις  Δημοσιότητας 
Η σύγκριση των τιμών θα γίνει στο σύνολο της προσφοράς. 

 
 Όλες οι σελίδες των δύο φακέλων-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς-  θα πρέπει να φέρουν 
την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντος. 
 
Στον γενικό σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας δηλαδή «4η ΔΥ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ». 
3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail) 
 

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της 
ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική 
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
 Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες, διορθώσεις κ. λ. π..  
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να   
αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την 
εξήγηση της έννοιας τους. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Η  κατακύρωση  γίνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ  του  Νοσοκομείου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  
της  αρμοδίου Επιτροπής.  Η  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  του  Διαγωνισμού  γίνεται  
εγγράφως  προς  τον  επιλεγέντα  από  την  Υπηρεσία  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  
με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  23 ο του  ΠΔ118/2007.  Από  την  ανακοίνωση  του  
αποτελέσματος  του  Διαγωνισμού  στον  Ανάδοχο,  η  Σύμβαση  θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το 
δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί, έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης η 
οποία θα καλύπτει ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παρακολούθηση του έργου θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή βάσει των τεχνικών 
προδιαγραφών και των χρονικών ορίων του προγράμματος. Στη συνέχεια η επιτροπή συντάσσει 
οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής του έργου. 
            
 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  
Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης,    υπογράφεται  η  σύμβαση  μεταξύ  του  Γενικού  
Νοσοκομείου  Σερρών  και  του  Αναδόχου, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι και τις 15-11-2015.  Ο  
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Ανάδοχος  υποχρεούται,  να  προσέλθει  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10) ημερών,  για  την  
υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη  εγγύηση  καλής  
εκτέλεσης  αυτής.  Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποί ο  
τούτο  στηρίζεται,  όπως  προσφορά,  Διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης,  
εκτός  κατάδηλων  σφαλμάτων ή παραδρομών.  
Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  διακόψει  την  εκτέλεση  της  συμβάσεως  πριν  από  
τη  λήξη  της, όταν  προκύψουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας.   
Στην  περίπτωση  που  ο  ανακηρυχθείς  Ανάδοχος   δεν  προσέλθει  αδικαιολογήτως,  να  
υπογράψει  τη σύμβαση  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίσθηκε  στην  ανακοίνωση    -έγγραφο,      
κηρύσσεται  έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. 
 

 
      ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
      Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών  δύναται  να  επιβάλει  κυρώσεις  με  τη  μορφή προστίμων  

στην  περίπτωση, κατά  την  οποία  ο  Ανάδοχος  καθυστερεί,  χωρίς  να  συντρέχουν  λόγοι  
ανωτέρας  βίας,  την  παράδοση των  υπό  παράδοση έργων,  πέραν  των  χρονικών  
περιθωρίων,  ή  εάν  ο Ανάδοχος  στον    οποίο    έγινε  η ανακοίνωση,  δεν  προσήλθε  να  
υπογράψει  τη  Σύμβαση,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίστηκε.  

      Ο   Ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση    του  Δ.Σ  του  Γενικού  Νοσοκομείου  
Σερρών,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  η  οποία  
υποχρεωτικά  καλεί  τον    Ενδιαφερόμενο προς  παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά. 

 
 
      ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
      Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.  Η  πληρωμή  της  αξίας  των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα  

γίνεται  για  το    100 %  της  αξίας,  εντός  εξήντα  (60) ημερών  από  την  υποβολή  του  
τιμολογίου  πώλησης  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα  στο  Ν.4152/2013  «Επείγοντα  μέτρα  
εφαρμογής  των  Ν.  4046/2012,  4093/2012,  4127/2013»,  Υποπαράγραφος  Ζ.14  
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  (άρθρο  12,  παρ.4  και  άρθρο  13)  της  οδηγίας  2011/7/ΕΕ  
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  «για  την  
καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές»  και  βάση  των  
νομίμων  δικαιολογητικών  πληρωμής  και  λοιπών  στοιχείων  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  
35  του  Π.Δ.  118/2007  και  την  ισχύουσα  Νομοθεσία  για  την  εξόφληση  τίτλων  πληρωμής  
ή  την  είσπραξη  απαιτήσεων  από  το  Δημόσιο  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  (αποδεικτικά  φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).  

      Η  υποβολή του τιμολογίου πώλησης  δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής του έργου.   
Η αμοιβή του αναδόχου θα αποδοθεί ως εξής: 

 Α΄ δόση - στο τέλος της Α΄ Φάσης της δημοσιότητας ήτοι 60% του συμβατικού 
τιμήματος και με την παράδοση της  

 Β΄ δόση – στο τέλος της Β΄ φάσης της δημοσιότητας  ήτοι 25% του συμβατικού 
τιμήματος  
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 Γ΄ δόση  - στο τέλος της Γ΄φάσης της δημοσιότητας  ήτοι 10% του συμβατικού 
τιμήματος 

 Δ΄ δόση – αποπληρωμή στο τέλος του συμβατικού χρόνου ήτοι 5% του συμβατικού 
τιμήματος  

       Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο Προμηθευτής 
είναι:    

      (i )  πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός.  
      (ii ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
      (iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 
      Η πληρωμή  θα  γίνει  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών  

χρηματικών  ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

      Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται : 
      α)  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  μεσολαβεί  από  την  αποστολή  του  σχετικού  

χρηματικού  εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι 
τη θεώρηση αυτού,  

      β)  κατά  το  χρονικό διάστημα  τυχόν δικαστικών  ή  εξώδικων    διενέξεων  μεταξύ  του  
Νοσοκομείου  και  του Αναδόχου , που αφορούν την εκτέλεση της Συμβάσεως, καθώς και  

      γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.   
      Επίσης,  δεν  προσμετράτε  ο  χρόνος  καθυστέρησης  της  πληρωμής,  που  οφείλεται  σε  

υπαιτιότητα  του Αναδόχου  (μη  έγκαιρη  υποβολή  των  αναγκαίων  δικαιολογητικών,  
παραλαβή  των  υλικών  με  έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) 

      Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :  

     ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  8% 
 ΥΠΕΡ  ΤΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ  ΑΡΧΗΣ(Ν.4013/2011,  
άρθρο  4, παρ.3) 0,10%, επί της αξίας της αρχικής εκτός ΦΠΑ. 

 
      ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
      Ο  Ανάδοχος  δε δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  να  εκχωρήσει  τη  Σύμβαση  ή  μέρος  αυτής  ή  

κάποιες   εξ’ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Γενικού 
Νοσοκομείου Σερρών. 

 
       ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
      Τα  Συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους  

υποχρεώσεων,  στο μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  
βίας.  Ως  τέτοια  δεν  θεωρούνται για  τον Ανάδοχο  όσα  ευρίσκονται  αντικειμενικά  εντός  του  
πεδίου  οικονομικής  δραστηριότητας  και ελέγχου του Αναδόχου.  

      Ο  Ανάδοχος ,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης  υποχρεώσεών  του  σε  
γεγονός  που εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  
επικαλεστεί  προς  την  Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  
απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός  
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είκοσι  (20)  ημερών από  λήψεως  του  σχετικού  αιτήματος  του  Αναδόχου,  διαφορετικά με 
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 
      ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
      Η  Σύμβαση  διέπεται  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο. Σε  περίπτωση  διαφορών  σχετικά  με  την  

ερμηνεία  ή  την εκτέλεση  ή  την  εφαρμογή  της  Συμβάσεως  ή  εξ'   αφορμής  της,    το  
Γενικό  Νοσοκομείο  Σερρών  και ο Ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  τη  φιλική  
επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών  
συναλλακτικών  ηθών.  Για  κάθε  διαφορά  που  δεν  είναι  δυνατό  να  επιλυθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ν. Σερρών. 

       Δεν  αποκλείεται  όμως  για  ορισμένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνούν  και  τα  δύο  μέρη,  
να  προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική  Νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους  συμφωνήσουν.  Αν  
δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για  την  επίλυση  της  διαφοράς  ανήκει  στα  
Ελληνικά  Δικαστήρια  και  τα  οριζόμενα  στην  παραπάνω παράγραφο. 

        
 
    Επισυνάπτονται:  
    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
                             
       Τα ανωτέρω παράρτημα  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακηρύξεως 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΔΡ  ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΙΛΗΔΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω του  υποέργου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ   

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας και 

ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών του Γενικού 

Νοσοκομείου Σερρών. 

Το έργο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου 2716/99 («Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας») ο οποίος καλύπτει και θεσμικά τις συντελούμενες αλλαγές στο χώρο 

της ψυχικής υγείας και προσδίδει μια νέα δυναμική στην ψυχιατρική Μεταρρύθμιση. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας 

ψυχικής υγείας , η οποία θα διαρθρωθεί , οργανωθεί , αναπτυχθεί και θα λειτουργεί με βάση τις 

αρχές της τομεοποίησης και της Κοινοτικής Ψυχιατρικής , θα παρέχεται σε ενήλικες με ψυχικές 

διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς και θα αποσκοπεί στην πρόληψη, στην έγκαιρη 

παρέμβαση, στην αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της νόσου και στη διασφάλιση της 

συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας. 

Η οργάνωση και λειτουργία της προγράμματος καθορίζεται από την υπουργική απόφαση 

Υ5β/Γ.Π.οικ.1677/2001 (Φ.Ε.Κ. 664Β΄/2001) («καθορισμός των προϋποθέσεων , του τρόπου και 

της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ ΄ 

οίκον»), του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

Οι αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός αυτού του προγράμματος και στις οποίες θα βασιστεί 

η λειτουργία του είναι: 

-Η αρχή της ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών 

-Η αρχή της τομεοποίησης 

-Η αρχή της θεραπευτικής συνέχειας 

-Η αρχή της ανταποκρισιμότητας 

-Η αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 Η Περιφερειακή ενότητα Σερρών (πρώην Νομός Σερρών) έχει πληθυσμό 200.000 κατοίκους και 

η πρωτεύουσα του είναι στο κέντρο  του νομού, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στις υγειονομικές 

υπηρεσίες να είναι δύσκολη για τους κατοίκους της υπαίθρου, αφού πολλές φορές χρειάζεται να 

διανύσουν 50-70 χιλιόμετρα για να έχουν πρόσβαση σ αυτές.  Γι αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

8 Κέντρα Υγείας ,αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας του πληθυσμού της υπαίθρου. 

 

Οι δομές ψυχικής υγείας αποτελούνται από την ψυχιατρική κλινική του ΓΝΣ και το ΚΨΥ που 

βρίσκονται στην πρωτεύουσα Σέρρες. Σύμφωνα με τις αρχές της τομεοποιησης και της 

ολοκληρωμένης φροντίδας, ασθενείς από το νομό Σερρών νοσηλεύονται αποκλειστικά στην 

Ψυχιατρική κλινική μας ,που έχει 18 κρεβάτια ανεπτυγμένα, αλλά πολλές φορές η δύναμη της τα 

ξεπερνά ,λόγω αναγκών. Οι εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία είναι καθημερινό 

φαινόμενο. 

 

Ο αριθμός των ασθενών –οξέων περιπτώσεων με βαριές  ψυχώσεις ή κατάθλιψη-που 

νοσηλεύονται ετησίως αγγίζει τους200.      .Από αυτούς οι  85      είναι ακούσιες νοσηλείες. 

Δυστυχώς ένα ποσοστό 50% περίπου, επανεισάγονται  2-3 φορές ετησίως λόγω μη 

συμμόρφωσης στη φαρμακευτική  αγωγή, διακοπής της παρακολούθησης τους λόγω απόστασης, 

έλλειψης οικογενειακού περιβάλλοντος κλπ. 

 

Στο ΚΨΥ έχουμε ετησίως περί τις 6000 επισκέψεις ενηλίκων ασθενών ,από τους οποίους το 55% 

είναι κάτοικοι της υπαίθρου. Το 14 % των προσερχόμενων είναι ασθενείς με χρόνιες ψυχώσεις 

και ένα άλλο 25% πάσχει από κατάθλιψη. 

 

Ήδη από 20ετιας οι επισκέπτριες του ΚΨΥ  πραγματοποιούν επισκέψεις κατ οίκον σε ασθενείς που 

δεν κινητοποιούνται η διαμένουν μακράν της πόλης, με δικό τους μεταφορικό μέσον η ακόμα και 

με την συγκοινωνία ,σε χωριά που απέχουν 20-70 χλμ από τις Σέρρες. Ο αριθμός αυτών των  

επισκέψεων είναι γύρω στις 180-200  

 το χρόνο. Έτσι ωφελούνται αρκετοί ασθενείς ,προλαμβάνεται η υποτροπή για κάποιους ,αλλά 

σπαταλούνται ανθρωποώρες και φθείρονται  ιδιωτικά αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρχει οργάνωση 

και συντονισμένη κατ οίκον φροντίδα με οικονομία δυνάμεων και σχεδιασμό επίσκεψης κλιμακίου 

σε μια περιοχή ,που θα ωφελούσε π.χ 10 ασθενείς και οικογένειες ημερησίως κι όχι 1-2! Επί πλέον 

το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για την κατ οίκον φροντίδα δικαιολογεί  και αποζημιώνει 

επισκέψεις σε ακτίνα μόνον μέχρι 20 χλμ από το ΚΨΥ. Γι αυτό η αναγκαιότητα του 

προτεινόμενου έργου κρίνεται μεγάλη με προοπτική να δώσει λύσει στην συνεχεία της φροντίδας 

αυτών των ασθενών και τη μείωση των συνεχών επανεισαγωγων που έχουν σοβαρό οικονομικό 

κόστος, αλλά και κόστος στην υγεία και την αποκατάσταση των ασθενών μας! 

 

  ΣΤΟΧΟΙ  

Στόχος του προγράμματος κατ΄ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας είναι η 

αποφυγή του εγκλεισμού του ασθενούς σε ψυχιατρικό νοσοκομείου, η μη 
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απομάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον και τον κοινωνικό του χώρο , η 

ψυχοεκπαίδευση και στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του κοινωνικού 

στίγματος και των προκαταλήψεων το οποίο επικυρώνεται κυρίως από τον εγκλεισμό στο 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και βαραίνει τον άρρωστο και το οικογενειακό του περιβάλλον. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η ειδική θεραπευτική ομάδα του προγράμματος θα παρέχει πρόληψη, νοσηλεία ειδική φροντίδα 

κατ΄ οίκον και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση σε ενήλικες ασθενείς με ψυχικές διαταραχές, 

διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και οι οποίοι είτε αδυνατούν να 

προσέλθουν στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας για οικονομικούς λόγους ή λόγω απόστασης 

(δυσπρόσιτες περιοχές) , είτε αρνούνται να συνεργαστούν ή να συμμορφωθούν με την 

προτεινόμενη θεραπευτική πρόταση για την περίπτωσή τους. 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως είναι απολύτως απαραίτητο το πρόγραμμα να παρέχει τις 

υπηρεσίες του σε ασθενείς ΟΛΟΥ του Νομού και όχι μόνο σε αυτούς που διαμένουν σε 

γεωγραφική απόσταση 20 χιλιομέτρων από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας όπως προβλέπει ο 

Ν.2716/99. 

Η κάλυψη όλου του Νομού από το πρόγραμμα κρίνεται απολύτως απαραίτητη διότι ο νομός 

Σερρών είναι πολύ μεγάλος σε έκταση και διαθέτει πάρα πολλά χωριά, πολλά εκ των οποίων είναι 

απομακρυσμένα από την έδρα του Νομού ( χωριά που απέχουν από τις υπάρχουσες υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας περί τα 65 χιλιόμετρα.) Ως εκ τούτου οι ασθενείς, κυρίως για οικονομικούς λόγους 

αρνούνται να μετακινηθούν προς τις  υπηρεσίες ψυχικής υγείας που εδρεύουν στην πόλη των 

Σερρών . Από την άλλη τα αιτήματα ασθενών για παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον έχουν αυξηθεί 

θεαματικά. 

Το πρόγραμμα  θα  λάβει και την σχετική δημοσιότητα μέσα από  

-Οργάνωση ημερίδων και διαφήμιση αυτών  

-Ιστοσελίδα  

--Παραγωγή υλικού δημοσιότητας 

Αναλυτικά περιγράφονται οι φάσεις υλοποίησης του έργου στο φάκελο του χρονοδιαγράμματος  

 

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν :  

- θα δώσει απάντηση στο αίτημα για αποφυγή χρονιοποίησης , ιδρυματισμού, πρόληψη 

υποτροπής και κοινωνικής ένταξης του ασθενούς. 

- θα απαντήσει στην ανάγκη θεραπευτικού συνεχούς όχι μόνο για τον ψυχικά πάσχοντα αλλά και 

για την οικογένειά του 

- θα ψυχοεκπαιδεύσει την οικογένεια με το πάσχων μέλος 

-συμβάλει στον αποστιγματισμό του ψυχικά πάσχοντα 
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- θα καταφέρει να «ανιχνεύσει» νέα περιστατικά που βρίσκονται σε κρίση και γενικότερα θα 

εξασφαλιστούν αποτελέσματα και στους τρεις βαθμούς πρόληψης. 

Άμεσα επωφελούμενοι του έργου είναι : 

- τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που χρήζουν υποστήριξη 

-Οικογένειες ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας οι οποίες δεν μπορούν ή δεν γνωρίζουν πώς 

να υποστηρίξουν το πάσχων μέλος τους. 

Έμμεσα επωφελούμενοι του έργου είναι: 

-άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για εμφάνιση ψυχικής διαταραχής 

-το προσωπικό τόσο του προγράμματος όσο και των άλλων κοινοτικών υπηρεσιών 

-Η ίδια η κοινότητα της περιοχής με τη διάσταση της προαγωγής ψυχικής υγείας εν γένει 

 Συνεπώς οι στόχοι επικοινωνίας που πρέπει να εξυπηρετηθούν από το παρόν έργο και 

στους οποίου αποσκοπούμε είναι: 

1. Ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τον ύπαρξη του προγράμματος και των  δράσεών 

του – Ποιος ο ρόλος του και που αποσκοπεί. 

2. Γνωστοποίηση του site και την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει αυτό στο ευρύτερο 

κοινό. 

3. Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πασχόντων ατόμων, του οικογενειακού 

περιβάλλοντος , των επαγγελματιών υγείας , της κοινωνίας για την εν λόγω δράση του 

Κ.Ψυχικής Υγείας. 

Κατόπιν αυτών, ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει, να σχεδιάσει , να υλοποιήσει κα να παράγει μια 

σειρά από υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για το υποέργο 2  

της  Πράξης  «Προγράμματος  Κατ’οίκον  Νοσηλείας και Ψυχιατρικής Φροντίδας  

του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας»΄.  

 

Τα τελικά παραδοτέα αφορούν: 

1. Η Κατασκευή   και  Συντήρηση  Ιστοσελίδας  , προϋπολογισθείσα δαπάνη έως 3.000,00€ 
με ΦΠΑ 
 

2. Δράσεις  Δημοσιότητας  
2.1 Υποστήριξη οργανώσεων εκδηλώσεων – Αποστολή προσκλήσεων , οπτικοακουστικά μέσα 

υποστήριξη  γραμματειακή με 1-2 άτομα. 

2.2 Δημιουργία , Προβολή και Προώθηση στα μέσα , ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

μηνυμάτων και δελτίων τύπου. 

2.3 Δημιουργία και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας – Προσκλήσεις , Αφίσες , Έντυπα, 

Φυλλάδια 

Αναλυτικότερα: 
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1. Κατασκευή  - συντήρηση ιστοσελίδας  

Για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς τα αποτελέσματα του 

έργου και το ρόλο που διαδραματίζει η Ε.Ε. μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 

κρίνεται χρήσιμο να γίνεται αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας της πράξης «Πρόγραμμα Κατ’ οίκον 

Νοσηλείας και Ψυχιατρικής Φροντίδας του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας», που στόχο θα 

έχει να προβάλλει το πρόγραμμα της πράξης με τον πλέον καλαίσθητο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η εξασφάλιση και ανάληψη του κόστους για 

domain name και server που θα φιλοξενεί την ιστοσελίδα έως και 15/11/2015 . Το προτεινόμενο 

domain name είναι το θα επιλεγεί σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του έργου. 

Η ιστοσελίδα οφείλει να είναι προσβάσιμη από μηχανές αναζήτησης και ο ανάδοχος οφείλει να 

εξασφαλίσει την κατά το δυνατό υψηλότερη τοποθέτηση της σελίδας σε αναζητήσεις με 

σχετικούς όρους. 

Η βασική δομή της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι η παρακάτω: 

 Αρχική σελίδα 

 Ταυτότητα προγράμματος- συντελεστές αυτού 

 Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Βοήθεια 

 Τελευταία νέα 

 Επικοινωνία 

Η γραφιστική διαμόρφωση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνει με τρόπο που να συνδυάζει ελκυστική 

εμφάνιση και ευχρηστία.   

Η ιστοσελίδα απαιτείται να εμφανίζεται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Τα 

κείμενα για την ελληνική γλώσσα θα διατίθενται από την επιστημονική ομάδα του έργου σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι συμβατή τουλάχιστον με τους παρακάτω web browsers: 

 Firefox Mozilla 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

O Κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης του 

site πρέπει να είναι ανοικτού κώδικα (open source) και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρία ή τρίτη εταιρία σε επίπεδο αδειών χρήσης με τον φορέα. 

Όποιες άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης του site, πρέπει να αγοραστούν από 

την ανάδοχο εταιρία για λογαριασμό του φορέα. 
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Ο ανάδοχος έχει ακόμα την υποχρέωση της διαχείρισης της ιστοσελίδας (δημοσιοποίηση 

ενημερώσεων, ανακοινώσεων, νέων) και της διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της, έως 

και 15/11/2015. 

Ο ανάδοχος  θα έχει συνεχή συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του έργου τόσο κατά την 

δημιουργία ιστοσελίδας  όσο και κατά την διάρκεια της συντήρησής της. 

Η παράδοση του έργου θα πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης . 

 
 
 

2. Δράσεις  Δημοσιότητας  

2.1.  Υποστήριξη, οργανώσεων εκδηλώσεων – Αποστολή προσκλήσεων , 
οπτικοακουστικά μέσα,   γραμματειακή υποστήριξη με 1-2 άτομα.   

 Η οργάνωση των ημερίδων και του διήμερου σεμιναρίου θα γίνει με ευθύνη του ανάδοχου 
και κατόπιν συνεννόησης με την επιστημονική  ομάδα για τον ορισμό των ημερομηνιών.  

 Και θα περιλαμβάνει : 

 Οργάνωση 8 ημερίδων - εκδηλώσεων, στις έδρες των αντίστοιχων Κέντρων Υγείας του  

  Νομού Σερρών ήτοι: Ν. Ζίχνη, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια, Στρυμονικό, Ροδολίβος,    

  Ροδόπολη, Μαυροθάλασσα.  

 Η ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων κάθε Κ.Υγείας ή του πνευματικού κέντρου 

του δήμου _ Ν.Ζίχνη, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια, Στρυμονικό, Ροδολίβος, Ροδόπολη, 

Μαυροθάλασσα- κατόπιν πρόσκλησης η οποία θα απευθύνεται: 

 στους επαγγελματίες υγείας( γιατρούς του Κ.Υγείας και ιδιώτες  ,νοσηλευτές, επισκέπτες 

υγείας ,κοινωνικούς λειτουργούς) 

 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου – φροντίδα στο σπίτι 

 στην εκκλησία  

 στην εκπαίδευση  

 στην αστυνομία 

 συλλόγους  
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Παροχή υπηρεσιών catering (καφές , τσάι, αναψυκτικό ,βουτήματα) κα’ θόλη την διάρκεια  της 

ημερίδας,  για 50άτομα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού –1 

άτομο- την ημέρα της κάθε ημερίδας για την ομαλή διεξαγωγή του  (οργάνωση και συντονισμός 

αυτού ) αλλά και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθούν οι ημερίδες δεν απαιτεί ενοικίαση αλλά θα παραχωρηθούν 

κατόπιν συνεννόησης  του αναδόχου και των υπευθύνων αυτών  –Κ.Υγείας ή δήμος. 

Παροχή οπτικοακουστικού υλικού σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο σε κάποιο Κ.Υγείας  ή 

πνευματικό κέντρο. 

 Η οργάνωση του διήμερου σεμιναρίου θα γίνει με ευθύνη του ανάδοχου και  

Κατόπιν συνεννόησης με την επιστημονική  ομάδα για τον ορισμό της ημερομηνίας. 

Το διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Σερρών 

κατόπιν πρόσκλησης σε μερίδα των συνέδρων και η οποία θα απευθύνεται: 

 στους επαγγελματίες υγείας –γιατρούς , νοσηλευτές , επισκέπτες υγείας , κοινωνικούς 

λειτουργούς , ψυχολόγους  

 φορείς του δήμου 

 εκκλησία 

 αστυνομία 

 εισαγγελία πρωτοδικών 

 συλλόγους  

Παροχή υπηρεσιών catering (καφές , τσάι, αναψυκτικό ,βουτήματα) κα’ θόλη την διάρκεια   του 

διήμερου συνεδρίου , για  200 άτομα. 

Παροχή αναλώσιμου υλικού – φάκελος  με το λογότυπο του ΕΣΠΑ  διαστάσεων Α4 με λάστιχο 

από ανακυκλωμένο χαρτί –τίτλος προγράμματος  του έργου , ενημερωτικό φυλλάδιο , 

πρόγραμμα σεμιναρίου, μπλοκ σεμιναρίου και στυλό-μπλέ . Να δοθεί δείγμα του φακέλου, του 

μπλοκ και στυλό. 
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Η χρήση του αμφιθέατρου του Γ.Ν.Σερρών για την διεξαγωγή του διήμερου σεμιναρίου δεν 

απαιτεί ενοικίαση. Η παραχώρησή του θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την διοίκηση του 

Νοσοκομείου . Επίσης ο χώρος διαθέτει το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό για την διεξαγωγή 

του σεμιναρίου.   

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού –2 

άτομα- ανά ημέρα του διήμερου σεμιναρίου για την ομαλή διεξαγωγή του  (οργάνωση και 

συντονισμός αυτού ) αλλά και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

Η επιστημονική ομάδα είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του προγράμματος (θεματολογία και 

ομιλητές) με την οποία έχει την υποχρέωση να συνεργαστεί ο ανάδοχος. 

 

2.2 Δημιουργία , Προβολή και Προώθηση στα μέσα , ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

μηνυμάτων και δελτίων τύπου. 

Η διαφήμιση της εν λόγω πράξης θα λάβει χώρα στα κάτωθι μέσα και θα πρέπει ο ανάδοχος να 

σχεδιάσει και να καταθέσει ένα πρόγραμμα διαφήμισης ( πάντα σε συνεργασία με την 

επιστημονική ομάδα του έργου) της πράξης εντός 20ημερών από την υπογραφή της σύμβασης , 

βασιζόμενος στα κάτωθι στοιχεία: 

Η διαφήμιση θα λάβει χώρα στην τηλεόραση , στο ραδιόφωνο και σε έντυπα μέσα. Χωρίζεται σε 

τέσσερις φάσεις : 

 1Η φάση θα πραγματοποιηθεί έως τις 28-2-2014  

 2Η φάση τον Σεπτέμβριο του 2014 

 3Η φάση τον Φεβρουάριο του 2015 και 

 4Η φάση τον Αύγουστο του 2015. 

Σε κάθε φάση θα υπάρχει ένα τηλεοπτικό και ένα ραδιοφωνικό μήνυμα καθώς και καταχώρηση 

στα έντυπα μέσα ( εφημερίδες ). Η δημιουργία τους θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών 

τους.  

         Τύπος -Εφημερίδες     

     Διαφημιστικές καταχωρήσεις 

     Δημοσιεύσεις άρθρων  

   Αφιερώματα -συνεντεύξεις '. 
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      Τεχνικά χαρακτηριστικά   

   Καταχωρήσεις στον τύπο 

 Το ίδιο μήνυμα , με συνήθη τυπογραφικά στοιχεία, έως 100 λέξεις , εντός πλαισίου στην πρώτη 

σελίδα της εφημερίδας.  

 

 Δημοσιεύσεις άρθρων  

 Μία δημοσίευση τον μήνα ,μονόστηλο, στην 3Η σελίδα 

    

    Αφιερώματα – συνεντεύξεις  

    1 φορά ετησίως στις  10-10-2014 και 10-10-2015 Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. 

    9 φορές , μετά από κάθε ημερίδα και το διήμερο σεμινάριο 

 

   Ραδιόφωνο 

        Μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων 

   Ανακοινώσεις δελτίου τύπου ή άλλης συναφούς ενημέρωσης 

        Άλλες ενέργειες 

 

  Τεχνικά χαρακτηριστικά του ραδιοφωνικού μηνύματος 

 2 Προτάσεις σεναρίων, διάρκειας έως 35΄΄, μουσική επένδυση  

 Παραγωγή εγκεκριμένου ραδιοφωνικού σεναρίου / Αποστολή στα ραδιόφωνα  

 

 

        Τηλεόραση 

        Ενημερωτικά βίντεο. 

        Ανακοινώσεις δελτίου τύπου ή άλλης συναφούς ενημέρωσης 

   Συμμετοχή σε εκπομπές διαλόγου 

   Άλλες ενέργειες 

  

   Τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού μηνύματος 

 2 Προτάσεις σεμιναρίων βασισμένα σε γύρισμα ή post – production ή animation, διάρκειας έως 

35¨, μουσική επένδυση, supers ,σπικάζ 

 Παραγωγή εγκεκριμένου τηλεοπτικού σεναρίου / Αποστολή στα κανάλια 

 Το  μήνυμα θα πρέπει να μεταδίδεται  στο κάθε μέσο(τηλεόραση, ραδιόφωνο, ) 6-8 φορές 

την ημέρα, 5-7 ημέρες την εβδομάδα και για έναν μήνα σε κάθε φάση της δημοσιότητας σε 

ώρες υψηλής θεαματικότητας/ ακροαματικότητας . 
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 Ο ανάδοχος θα κλιθεί να έρθει σε επαφή με την Επιστημονική ομάδα του έργου με την υπογραφή 

της σύμβασης ώστε να συζητηθεί  από κοινού το περιεχόμενο των μηνυμάτων.  

Η κατάθεση των προτεινόμενων μηνυμάτων θα πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από τη υπογραφή 

της σύμβασης . 

    

                                                                                                                                                                  

2.3 Δημιουργία και εκτύπωση υλικού δημοσιότητας – Προσκλήσεις , Αφίσες , 

Έντυπα, Φυλλάδια 

  Α. Φυλλάδιο 

  Εκπόνηση   και   έκδοση   ενημερωτικού   φυλλαδίου   ,για   την   ευρύτερη   και    πληρέστερη 

πληροφόρηση των άμεσα ωφελούμενων και της κοινής γνώμης. 

  

 Τεχνικά χαρακτηριστικά φυλλαδίου 

 -Πολύχρωμο         

 -Τρίφυλλο  

 -Χαρτί ιλουστρασιόν η Velvet. 

 -Ποσότητα παραγωγής 1500 φυλλαδίων. 

   

   Β. Αφίσα 

  Εκπόνηση και έκδοση αφίσας για την διαφημιστική προβολή του προγράμματος             

  

  Τεχνικά χαρακτηριστικά αφίσας 

  - Πολύχρωμη. 

  - Διαστάσεις  Β2 (50χ70). 

  - Τουλάχιστον 70 τεμάχια. 

  - Χαρτί ιλουστρασιόν η Velvet. 

Ο ανάδοχος  για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εκπόνηση του έργου θα πρέπει να 

συμβουλεύεται και να συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα του έργου. 

 

Σε όλες τις παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνεται μνεία της συμμετοχής της ΕΕ τουλάχιστον με 

την φράση «Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση» και για τις αγγλόφωνες 

εκδόσεις –αν υπάρξουν- «This project  is cofinanced by the European Union and the Hellenic of 

Health &Social Solidarity», ενώ στις εκδηλώσεις πρέπει να τοποθετείται η ευρωπαϊκή σημαία. 

Ειδικότερα, στις εκδόσεις η αναφορά της χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη 

της συμμετοχής της ΕΕ στη πρώτη εσωτερική σελίδα για τις πολυσέλιδες και ανάλογο σημείο για 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
www.ygeia-pronoia.gr 

 
Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

τις μονοσέλιδες. Αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες Διαδικτύου η αναφορά της χρηματοδότησης πρέπει 

να βρίσκεται στην αρχική σελίδα.  

 

 

 

Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών 

 

Μ Α Ρ Ι Α  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ         

Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ι Α   Τ Σ Ι Ο Λ Α Κ Η  

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α  Κ Ε Τ Α Ν Η                              

                                                                                           

 


