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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα 15/11/2013 
Αριθμ. Πρωτ.2424 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας  και ευαισθητοποίησης (3 Τηλεοπτικά και 3 Ραδιοφωνικά 
Σποτ) για το Υποέργο 1 της Πράξης "Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία 
Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού".  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 23% 

Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια Ευρώ – 
20.500,00€ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 

ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»  με κωδικό ΟΠΣ 
πράξης 346817   

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

18/11/2013 
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Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (εφεξής: Ι.Υ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) 
έχοντας υπόψη  

 
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 

2. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου». 
3. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

4. Του Ν.3580/2007 (ΦEK 134/Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 
Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις». 

5. Το Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249), περί Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 
6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις». 

 
Τις αποφάσεις:  
1. Την υπ. αριθμ. 2583/19-09-2011 και ΑΔΑ: 4Α8ΞΘ-9Θ6 Απόφαση Ένταξης 

του έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013»  

2. Tην απόφαση με αριθμ. 1135/13-3-2013 υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα. 
3. Την απόφαση Δ.Ε. 716/15/3/2013 υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα. 
4. Την απόφαση 717/15-3-2013 συγκρότησης Επιτροπή Παραλαβής και 

Πιστοποίησης των παραδοτέων του έργου: «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ». 

5. Την με αριθμ. 50δ/30-04-2013 απόφαση Δ.Ε. για συγκρότηση επιτροπών 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1386/04-07-2013 απόφαση για την έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού. 

7. Την με Α.Δ.Α. ΒΛ11469ΗΣ-ΧΩΚ απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου με κριτήριο αξιολόγησης – 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, (3 τηλεοπτικά και 3 
ραδιοφωνικά σποτ) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας προαγωγής του μητρικού 
θηλασμού για την Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 
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2011ΣΕ09180092 «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» (εφεξής «ΑΛΚΥΟΝΗ») με κωδικό ΟΠΣ πράξης 
346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
2007-2013 
 
Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης όπως αυτή περιγράφεται στα 
Παραρτήματα Α’ και Β' της παρούσας, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές 
προσφορές. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται 
στο ποσό των €20.500 (Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23% . 
 
1. Κατάθεση προσφοράς: 
1.1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β'.   
1.2. Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
Διεύθυνση Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής 

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 
Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 - 11527 Αθήνα 

Yπόψη:  

Προκήρυξης με αριθμ. Πρωτ.: 

Επιστημονική Υπεύθυνος: Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου 

 
 
1.3. Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 8:00-14:00. 
 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από Δευτέρα 18/11/2013 μέχρι και Τετάρτη 
04/12/2013 ώρα 14:00 
 
Αποσφράγιση προσφορών: 06/12/2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 στα 
γραφεία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος. 
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/ 
(ανακοινώσεις /νέα) 
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2. Ισχύς προσφοράς:  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 120 ημέρες 
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά 
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3. Σύνταξη προσφοράς: 
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι 
πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 
Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από 3 υποφακέλους:  
 
Υποφάκελος 1: Τεκμηρίωση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
(δικαιολογητικά) επί ποινής αποκλεισμού  
 
Για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εκτέλεσης της σύμβασης, οι υποψήφιοι 
πρέπει να τεκμηριώσουν ελάχιστα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας επί ποινής αποκλεισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 
παράρτημα Γ' της παρούσας προκήρυξης. 
 
Υποφάκελος 2: Τεχνική προσφορά  
 

Α. Κατανόηση των απαιτήσεων και μεθοδολογική προσέγγιση του 

έργου. 

 Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεών του-

Σαφήνεια αντίληψης αντικειμένου έργου. 

 Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης με πλήρη περιγραφή της 

τεχνογνωσίας και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν -Μεθοδολογική 

προσέγγιση υλοποίησης του έργου (Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί 

στην κατανόηση των τιθέμενων απαιτήσεων και στην υποχρεωτική υποβολή 

των βασικών σημείων του σεναρίου) 

 Προτεινόμενη επικοινωνιακή στρατηγική- συμπληρωμένοι Πίνακες 

Συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα Β').  

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.  

 Ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και τον 

τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπιστούν. 
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Β. Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Έργου 

 Αναλυτικό οργανωτικό σχήμα της ομάδας εργασίας που θα συστήσει ο 

Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου. 

 Γενική περιγραφή των λειτουργιών που θα επιτελέσουν τα επιμέρους 

όργανα. 

 Πρόταση του συστήματος διοίκησης του έργου που θα περιλαμβάνει το 

σχήμα και τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης του Εργοδότη σε σχέση 

προς τα αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου 

 Κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Τεχνικής 

Υποστήριξης του Αναδόχου, καθώς και του Υπευθύνου της Ομάδας 

Έργου, βιογραφικά του στοιχεία, αναφορά ετών επαγγελματικής 

εμπειρίας σε ανάλογα έργα και επισήμανση της θέσης τους ως προς το 

προηγούμενο οργανωτικό σχήμα. 

Υποφάκελος 3: Οικονομική προσφορά 
 

o Συμπληρωμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Ε') 

o Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO).  

o Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος προ ΦΠΑ και με 

ΦΠΑ. 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του Φυσικού Αντικειμένου 
της παρούσας Πρόσκλησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α'. 
Τμηματικές προσφορές σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.  
 
4. Διαδικασία αξιολόγησης 
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την με αριθμ. 50δ/ 

30-04-2013 απόφαση της Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη 

της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της 

βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά 

της και εισηγείται προς τη Δ.Ε. της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση της 

σύμβασης. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ο μειοδότης, θα υπάρξει πλήρης 
αιτιολόγηση της επιλογής. 
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Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’. 
 
5. Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισμοί 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επικοινωνίας, διαφήμισης, παραγωγής 
τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών σποτ.  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ 
όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' – BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' – ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Άλλες Υποχρεώσεις 

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε 
να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη 
κρίση της, σε όλες εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 
υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία 
δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα 

 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή 
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του στον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου 
των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό 
τους. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και 
δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει 
τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους 

 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει 
ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από 
τους υποψηφίους. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης 
του διαγωνισμού. 

 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση αυτής της σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται απ’ αυτήν, θα 
επιχειρείται καταρχήν να λυθεί εξωδίκως, εφόσον όμως αυτό δεν επιτευχθεί, 
θα λύεται δικαστικώς. Ως κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα 
Δικαστήρια της Αθήνας. 

 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 

 Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που 
θα προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί 
ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει γνώση για αυτές.  

 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου της παρούσας 
διαδικασίας στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά – σχετική 
διακήρυξη, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 

 Το Ι.Υ.Π. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για 
οποιαδήποτε βλάβη, αν αποδειχθεί έλλειψη πατρότητας ή νομιμοποίησης ή 
άλλο νομικό ελάττωμα σε κάποια συμμετοχή. 

 Το Ι.Υ.Π. δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας 
του διαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό 
που του έχει αποσταλεί. 

 
6. Σύμβαση  
Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα 
καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο 
προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει: 
-Εγγύηση καλής εκτέλεσης  η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 
7. Διάρκεια σύμβασης  
Από την ημερομηνία υπογραφή της έως τις 30 Απριλίου 2015 με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης της Αναθέτουσας Αρχής, 3 (τρεις) έως 6 (έξι) μήνες χωρίς 
αύξηση του προϋπολογισμού.  
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8. Πληρωμή  
Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματοροή από τον Φορέα 
Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των ειδών, από το Ι.Υ.Π. μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και 
εφόσον προσκομιστούν από τον ανάδοχο:  
 
Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο 
Β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  
Γ) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει. 
 

Η αμοιβή - στον ανάδοχο - θα πραγματοποιείται βάση των παραδοτέων. 
Το αργότερο εντός τριμήνου από την έκδοση τιμολογίου το οποίο θα συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 
προμηθευόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας 
Επιτροπής του Ι.Υ.Π., για την καλή εκτέλεση του σχετικού και εφόσον έχει δοθεί η 
σχετική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας. 
 
H δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 
πράξης 346817. 
Τον προμηθευτή βαρύνουν: 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προϊόντα & αγαθά ή  
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών 
Το Ι.Υ.Π. βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. 
 

Συνημμένα:    
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – Γενική Περιγραφή-Παραδοτέα 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’– Πίνακας Συμμόρφωσης  
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – Τεκμηρίωση τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας επί ποινής 
αποκλεισμού 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'–BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Αξιολόγηση Προσφορών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΨΗ) 

 Η Πράξη "Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού 
Θηλασμού" στοχεύει στην ουσιαστική προαγωγή του μητρικού θηλασμού στη χώρα 
μας μέσα από δράσεις που θα πραγματοποιηθούν: 

 Εκτός των μαιευτηρίων: Προαγωγή του μητρικού θηλασμού μέσα από 
παρεμβάσεις σε επαγγελματίες υγείας, οικογένειες και συγκεκριμένους 
κοινωνικούς εταίρους. 

 Εντός των μαιευτηρίων: Δημιουργία συντονιστικού φορέα υποστήριξης της 
πρωτοβουλίας των «φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομεία», με σκοπό την 
οργάνωση των σχετικών πλαισίων δράσης προς αυτή την κατεύθυνση, την 
αξιολόγησή τους και τελικά την πιστοποίησή τους.  

 
Ο κύριος σκοπός του παρόντος διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης είναι η προώθηση του μητρικού 
θηλασμού στη χώρα μας. Αναλυτικότερα τα ζητούμενα είναι: 
 η προβολή δράσεων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της πρόωρης 

διακοπής θηλασμού, αλλά και στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών που 
επιλέγουν να θηλάσουν, 

 η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (κυρίως παιδίατροι, γυναικολόγοι, 
μαίες, επισκέπτες υγείας), 

 η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η ευρεία ενημέρωση του κοινού, 
 η θετική στάση του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος ως 

καθοριστικής σημασίας μεταβλητή στην απόφαση μιας μητέρας να θηλάσει ή 
να συνεχίσει το θηλασμό. 
 

II. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Οι στόχοι επικοινωνίας συνοπτικά που πρέπει να εξυπηρετηθούν από το παρόν έργο 
και στους οποίους αποσκοπούμε είναι: 
 
Στόχος 1: Ενημέρωση 
 
Κατανόηση της σπουδαιότητας του θηλασμού, των οφελών και των ευεργετικών 
ιδιοτήτων του. 
 
Γνωστοποίηση του site και της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης της Αλκυόνης στο 
ευρύτερο κοινό. 
 
Εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής παρουσίας και προώθησης του 
Προγράμματος στα ΜΜΕ. 
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Στόχος 2: Ευαισθητοποίηση  
 
Αφύπνιση και κινητοποίηση γυναικών, οικογενειών, επαγγελματιών υγείας, της 
κοινωνίας και της πολιτείας για τις δράσεις της Αλκυόνης στο πλαίσιο του 
εορτασμού της εβδομάδας θηλασμού τον Νοέμβριο του 2014. 
 
Εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής παρουσίας και προώθησης του 
Προγράμματος στα ΜΜΕ. 
 
III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος καλείται να προτείνει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να παράγει μια 
σειρά από υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για το 
Υποέργο 1 της Αλκυόνης σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου. Τα τελικά παραδοτέα αφορούν στα ακόλουθα γενικά είδη 
(περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα του παρατήματος Β'): 
 

 Δημιουργία 3 Τηλεοπτικών σποτ  

 Δημιουργία 3 Ραδιοφωνικών σποτ 

IV. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1ο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό Φεβρουάριος 2014 

2ο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό Σεπτέμβριος 2014 

3ο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό Ιανουάριος 2015 

 

Σημειωτέον ότι:  
 Δεν περιλαμβάνεται προϋπολογισμός μέσων (media budget), επομένως τα 

τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά που θα παραχθούν θα πάρουν έγκριση Δωρεάν 

Κοινωνικού Μηνύματος από το ΕΣΡ για να μεταδοθούν από πανελλαδικής και 

τοπικής εμβέλειας σταθμούς.  

 Για όλα τα παραδοτέα ο Ανάδοχος θα καταθέτει διαφορετικά προσχέδια 

σεναρίων έτσι ώστε να επιλεχθεί ένα τελικό προσχέδιο ή πρόταση από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

τροποποιήσεις ή διορθώσεις επί των προσχεδίων ή προτάσεων.   
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 Τα τελικά αρχεία όλων των παραδοτέων θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 

Αρχή σε ηλεκτρονικά αρχεία υψηλής ανάλυσης κατάλληλα για 

τηλεοπτική/ραδιοφωνική μετάδοση. 

 Όλα τα παραδοτέα είναι ιδιοκτησία της Πράξης «Αλκυόνη» και του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

 Ο σχεδιασμός, η κειμενογράφηση και η παραγωγή οφείλουν να 

εναρμονίζονται πλήρως με τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας 

του Ε.Σ.Π.Α., όπως αποτυπώνονται στο σχετικό Οδηγό Επικοινωνίας που θα 

δοθεί στον επιλεγέντα Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
V. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των €20.500 (Είκοσι χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
Η οργάνωση των τεχνικών απαιτήσεων υπό μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία 
στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο 
της αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι επομένως υποβάλλουν υποχρεωτικά στον 
υποφάκελο 2 και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με 
πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών όπου χρειάζεται σε σχετικά εγχειρίδια ή 
έγγραφα.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την προμήθεια υπηρεσιών δημοσιότητας, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης του Έργου "Αλκυόνη - Εθνική 

πρωτοβουλία προαγωγής του μητρικού θηλασμού" 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ / 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(όπου χρειάζεται) 

Α.1α 
Τηλεοπτικό 

Σποτ  

Προτάσεις σεναρίων 
βασισμένα σε γύρισμα ή 

post-production ή 
animation, διάρκειας έως 
35'', μουσική επένδυση, 

supers, σπικάζ 

Υ   

1   

Α.1β 
Παραγωγή εγκεκριμένου 
τηλεοπτικού σεναρίου/ 
Αποστολή στα κανάλια 

Υ   

Α.2α Ραδιοφωνικό 
Σποτ   

 

Προτάσεις σεναρίων, 
διάρκειας έως 35'', μουσική 

επένδυση 
Υ   

1   

Α.2β 
Παραγωγή εγκεκριμένου 
ραδιοφωνικού σεναρίου 

Υ   

Α.3α 
Τηλεοπτικό 

Σποτ  

Προτάσεις σεναρίων 
βασισμένο σε γύρισμα ή 

post-production ή 
animation, διάρκειας έως 
35'', μουσική επένδυση, 

supers, σπικαζ 

Υ   

1   

Α.3β 
Παραγωγή εγκεκριμένου 
τηλεοπτικού σεναρίου- 
αποστολή στα κανάλια 

Υ   

Α.4α 
Ραδιοφωνικό 

Σποτ   

Προτάσεις σεναρίων, 
διάρκειας έως 35'', μουσική 

επένδυση 
Υ   

1   

Α.4β 
Παραγωγή εγκεκριμένου 
ραδιοφωνικού σεναρίου 

Υ   

Α.5α 
Τηλεοπτικό 

Σποτ  

Προτάσεις σεναρίων 
βασισμένο σε γύρισμα ή 

post-production ή 
animation, διάρκειας έως 
35'', μουσική επένδυση, 

supers, σπικαζ 

Υ   1   

Α.5β 
Παραγωγή εγκεκριμένου 
τηλεοπτικού σεναρίου- 
αποστολή στα κανάλια 

Υ     

Α.6α 
Ραδιοφωνικό 

Σποτ 
                                                                                               

Προτάσεις σεναρίων, 
διάρκειας έως 35'', μουσική 

επένδυση 
Υ   1   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον 
υποφάκελο 1 «Τεκμηρίωση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας επί ποινής 
αποκλεισμού», τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε 
αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 
ανάθεσης του έργου. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή 
αποκλεισμού.  
Ειδικότερα, ο υποφάκελος «Τεκμηρίωση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
επί ποινής αποκλεισμού» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 
 
1. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης 

συμμετοχής και ορισμού νόμιμου εκπρόσωπου σε περίπτωση 

νομικού προσώπου  

 

Ειδικότερα: 
α) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση/ 
επιτηδευματία, απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή 
οργάνου κάθε προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή/και οιαδήποτε στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του προσφέροντα.  
β) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο για τη σύσταση του νομικού 
προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου 
εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου 
του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα 
ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόμιση 
του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.  
Για την έγκριση συμμετοχής και για τον ορισμό του νόμιμου 
εκπρόσωπου: Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε 
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον 
ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς 
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή 
άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, οπότε 
απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου). 
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γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας 
με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας ή της 
ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με 
τον διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό θα πρέπει να 
ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών 
της, το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους καθώς και το μέλος που θα 
είναι επικεφαλής αυτών. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: 

 (Ι.) ο υποψήφιος ανάδοχος: 
(α) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Φορέων και 

Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης ή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή 

Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά 

στον παρόντα διαγωνισμό.  

 

(β) δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή 

για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του 

διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα, 

 

(γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό 

συμβιβασμό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού, 

 

(δ) είναι φορολογικά ενήμερος, 

 

(ε) είναι ασφαλιστικά ενήμερος και  

(στ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη πριν από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

 

ΚΑΙ 
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(ΙΙ.) η υποβαλλόμενη προσφορά 
(α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε 

γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, 

(β) καλύπτει το σύνολο του έργου και 

(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι 

αληθή και ακριβή. 

 
2. Αναλυτικά στοιχεία (βιογραφικό σημείωμα) του Υπεύθυνου Έργου 

και των στελεχών της Ομάδας Έργου. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Φυσικό / Νομικό πρόσωπο: …………………………………………………………… 
 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 
   
   
   

 

3. Portfolio επιτυχημένων concept/εκστρατειών & αποτελεσμάτων, 

παραγωγών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, επιτυχημένου Brand 

Development, συστατικών επιστολών πελατών, συμμετοχών σε 

δημιουργικούς διαγωνισμούς/βραβεία πχ. ΕRMIS, Young Lions etc, 

αναφορών στα ΜΜΕ ως αποδεικτικό της εμπειρίας στη δημιουργία υψηλής 

ποιότητας δημιουργικού. 

 

4. Κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες εργασίες 

δημοσιότητας, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης των τριών 

τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε εργασία: 

 

 του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό είτε στον 
ΜΚΟ τομέα 

 της ημερομηνίας παράδοσης 

 του ποσού παράδοσης.  
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Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή:  

Α/Α Πελάτης Σύντομη 

Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Προϋπολογισμός Παρούσα 

φάση 

      

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'- BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Γενικό πλαίσιο 
Ο μητρικός θηλασμός είναι χωρίς αμφιβολία η ιδανική τροφή για τα βρέφη και 
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για σωστή σωματική ανάπτυξη και νευροαναπτυξιακή 
εξέλιξη. Η καθολική συνεπώς σύσταση από τις οργανώσεις και τους φορείς δημόσιας 
υγείας είναι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός στους έξι πρώτους μήνες ζωής και 
εισαγωγή στερεών τροφών από εκεί και μετά με συνέχιση του μητρικού θηλασμού 
για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιθυμεί η μητέρα και το βρέφος. 
Ο θηλασμός έχει οφέλη τόσο για το παιδί όσο και για τη μητέρα. Είναι ένα γάλα που 
παράγεται ειδικά για τον άνθρωπο και φέρει την ιδανική ισορροπία θρεπτικών 
συστατικών που προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες του παιδιού. Οι 
ανοσολογικοί παράγοντες που περιέχει προσαρμόζονται στην έκθεση της μητέρας 
και του παιδιού σε μικροβιακούς παράγοντες, με αποτέλεσμα ουσιαστική προστασία 
από λοιμώξεις. 
Έχει φανεί από διάφορες μελέτες η συμβολή του θηλασμού στην πρόληψη του 
παιδικού άσθματος, της ατοπικής δερματίτιδας, των λοιμώξεων του γαστρεντερικού, 
των νοσηλειών λόγω λοιμώξεων του κατωτέρου αναπνευστικού, ωτίτιδας και την 
μακροπρόθεσμη πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου Ι και της παχυσαρκίας. 
Τέλος, ένα από τα ανεκτίμητα οφέλη είναι η ενίσχυση του ψυχικού δεσμού μητέρας 
παιδιού. H μητέρα που θηλάζει χάνει πιο γρήγορα το βάρος που πήρε στην 
εγκυμοσύνη και έχει μακροπρόθεσμα προστασία από τον καρκίνο του μαστού και 
των ωοθηκών. 
Aπό την άποψη της οικονομίας στην υγεία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε μη 
θηλάζον βρέφος προσθέτει $475 σε υγειονομική δαπάνη κατά τον πρώτο χρόνο 
ζωής, σε σύγκριση με ένα βρέφος που θήλασε αποκλειστικά για 3 μήνες. Το κόστος 
αυτό υπολογίστηκε σε $671 το 2008. 
Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, τα ποσοστά του μητρικού θηλασμού, ιδιαίτερα 
στο Δυτικό κόσμο από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, γνώρισαν κατακόρυφη 
πτώση. Η αιτίες για αυτή την τάση ήταν πολλές. Ενδεικτικά θα μπορούσε κανείς να 
αναφέρει τη στροφή προς το φεμινιστικό κίνημα από τη δεκαετία του 30 και μετά, η 
ανάγκη του να μπουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας στο μεταπολεμικό κόσμο, η 
έλευση των υποκαταστάτων του μητρικού γάλακτος και η χωρίς έλεγχο καμπάνια 
προώθησής τους. Στις δεκαετίες του '60-'70 τα υποκατάστατα του μητρικού 
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γάλακτος έφτασαν να θεωρούνται ότι υπερέχουν του μητρικού γάλακτος, μια 
αντίληψη που «ριζώθηκε» στη συνείδηση της κοινωνίας, αλλά και στην πρακτική 
των επαγγελματιών υγείας της εποχής εκείνης. Το αποτέλεσμα ήταν η «τέχνη» του 
θηλασμού που σε παλαιότερες εποχές περνούσε από γενιά σε γενιά, να ξεχαστεί. 
Tα ποσοστά αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στους 6 μήνες παρουσιάζουν 
μεγάλες διακυμάνσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να 
καταγράφονται στη Γερμανία 22%, στη Σουηδία 12 % και στην Αυστρία 9.7%. 
Αντίθετα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά , κάτω του 1%. 
Παρόμοια κατάσταση καταγράφεται και στον Ελληνικό χώρο. Η μελέτη του Ι.Υ.Π. 
που διεξήχθη σε πανελλήνιο δείγμα 1187 μητέρων μεταξύ 2006-2007 κατέγραψε τα 
εξής αποτελέσματα: 
• Ποσοστά έναρξης και συνέχισης του μητρικού θηλασμού την 1η ημέρα, τον 1ο 
μήνα, στους 3, 6, 9 και 12 μήνες. 
Η πλειοψηφία των γυναικών που ρωτήθηκαν (89%) δήλωσε ότι είχε αποφασίσει να 
θηλάσει το μωρό πριν αυτό γεννηθεί και περίπου το ίδιο ποσοστό γυναικών (88%) 
ξεκίνησε να θηλάζει. Φάνηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης ότι το επίπεδο του 
αποκλειστικού μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα είναι χαμηλό. Την πρώτη ημέρα 
ζωής θήλασαν αποκλειστικά 41% των γυναικών, στο τέλος του πρώτου μήνα θήλαζε 
μόλις το 21%, στο τέλος του 3ου μήνα 11% και τον 6ο μήνα το ποσοστό αυτό σχεδόν 
μηδενίστηκε (0,8%) Όσο για τον θηλασμό μετά τους 6 μήνες, μόνο 9% διατήρησαν 
το θηλασμό σε συμπληρωμένους 9 μήνες και 6% σε συμπληρωμένους 12 μήνες. 
• Τις αιτίες διακοπής θηλασμού στις γυναίκες που είχαν αρχικά επιλέξει να 
θηλάσουν. 
1. Στις μισές περίπου γυναίκες του δείγματος η αναφερόμενη αιτία διακοπής του 
θηλασμού ήταν «ανεπαρκές γάλα». 
2. Σε ένα ποσοστό γύρω στο 12% ήταν η επιστροφή στην εργασία. 
• Τις αιτίες μη επιλογής θηλασμού. 
1. Στο μεγαλύτερό τους ποσοστό (70%) οι γυναίκες που επέλεξαν να μη θηλάσουν, 
επικαλέστηκαν ως αιτία την προηγούμενη αρνητική εμπειρία στο θηλασμό. 
Σε μικρότερο ποσοστό (30%) επικαλέστηκαν προβλήματα στο στήθος (π.χ. 
εισέχουσες θηλές) ή προωρότητα των βρεφών και νοσηλεία τους σε μονάδα νεογνών 
(ΜΕΝΝ). 
Με δεδομένο το πολύ χαμηλό αυτό ποσοστό αλλά και τη διεθνή κινητοποίηση που 
έχει ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του '80 για την προαγωγή του μητρικού 
θηλασμού (με τη θέσπιση του κώδικα εμπορίας υποκατάστατων μητρικού γάλακτος 
από την ΠΟΥ (WHO international code of human milk substitutes), την ψήφιση της 
διακήρυξης Innocenti το 1990 και τη αναθεωρημένης διακήρυξης Innocenti το 
2009, το Ι.Υ.Π μέσω της Αλκυόνης επιδιώκει την ουσιαστική προαγωγή του 
μητρικού θηλασμού στη χώρα μας μέσα από δράσεις που θα πραγματοποιηθούν: 
Ι. Εκτός των μαιευτηρίων: Προαγωγή του μητρικού θηλασμού μέσα από 
παρεμβάσεις σε επαγγελματίες υγείας, οικογένειες και συγκεκριμένους κοινωνικούς 
εταίρους.  
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ΙΙ. Eντός των μαιευτηρίων: Υποστήριξη των 10 Βημάτων για το Μητρικό Θηλασμό 
και δημιουργία συντονιστικού φορέα υποστήριξης της πρωτοβουλίας των «φιλικών 
προς τα βρέφη νοσοκομείων», με σκοπό την οργάνωση των ενδιαφερόμενων 
πλαισίων προς αυτή την κατεύθυνση, την αξιολόγησή τους και τελικά την 
πιστοποίησή τους. 
 
Η κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας όλων 
των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
ανήκουν στο Ι.Υ.Π., το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη διάθεσή τους. Η 
πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ερευνητικού 
έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού 
δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα) όπως τα δικαιώματα αυτά αναλύονται στα σχετικά 
άρθρα του Ν. 2121/93. Απαγορεύεται ρητά στον «Ανάδοχο» να παραχωρήσει 
οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στον 
«Ανάδοχο» να διαθέτει ή να χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για 
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ι.Υ.Π. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

1. Η δημιουργία awareness για το Πρόγραμμα της Αλκυόνης και η ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το έργο.  

2. Υιοθέτηση μίας νέας κουλτούρας απέναντι στο μητρικό θηλασμό στο σύνολο 

της ελληνικής κοινωνίας.  

3. Αύξηση συχνότητας και διάρκειας θηλασμού στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

 Ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που σχετίζονται 

άμεσα ή έμμεσα με εγκύους και νέες μητέρες, σε ζητήματα που σχετίζονται με 

το μητρικό θηλασμό. 

  Ευαισθητοποίηση εργοδοτικών οργανώσεων με σκοπό την προστασία του 

θηλασμού στο χώρο εργασίας. 

 Υποστήριξη θηλαζουσών σε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν, από 

εκπαιδευμένους από επαγγελματίες υγείας.  

 

4. Γνωστοποίηση του site και της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης της 
Αλκυόνης στο ευρύτερο κοινό. 

5. Υποστήριξη της εφαρμογής των 10 Βημάτων στα μαιευτήρια της χώρας. 
6. Κοινωνική ευαισθητοποίηση και προβολή του μητρικού θηλασμού ως η 

ιδανική τροφή για το βρέφος. Στοχεύουμε στην ευρεία ενημέρωση του κοινού 

και την αλλαγή της στάσης απέναντι στο θηλασμό. Η πλειοψηφία (ποσοστό 

πάνω από 85%) των μελλουσών μητέρων διαμορφώνουν την πρόθεση ή όχι 

να θηλάσουν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι τα 

προγράμματα αυτά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, όταν εμπλέκονται και οι 
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σύντροφοί τους.  Η θετική στάση του φιλικού και οικογενειακού 

περιβάλλοντος μπορεί να είναι καθοριστική στην απόφαση μιας μητέρας να 

θηλάσει ή να συνεχίσει το θηλασμό. 

 

ΚΟΙΝΑ- ΣΤΟΧΟΣ: 
I. Ο γενικός πληθυσμός με έμφαση στις εγκύους και τις θηλάζουσες. 

II. Οι επαγγελματίες υγείας. 

III. Εργοδοτικοί φορείς. 

 

ΤΑ «ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ» 
 
Τα «Δέκα Βήματα», τα οποία ψηφίστηκαν για πρώτη φορά το 1989 από την Π.Ο.Υ. 
και τη UNICEF, προτρέπουν κάθε κέντρο υγείας για εγκύους, νέες μητέρες και 
νεογνά για: 
1. Ύπαρξη γραπτής πολιτικής για το θηλασμό και τακτική ενημέρωση του 
προσωπικού υγείας. 
2. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού υγείας στις απαραίτητες δεξιότητες για την 
εφαρμογή αυτής της πολιτικής. 
3. Πληροφόρηση όλων των εγκύων για τα οφέλη και το χειρισμό του θηλασμού. 
4. Παροχή βοήθειας προς τις μητέρες για να ξεκινήσουν το θηλασμό μισή ώρα μετά 
τη γέννηση. 
5. Επίδειξη στις μητέρες για το πώς να θηλάζουν και πώς να διατηρηθεί η διατροφή 
των βρεφών με μητρικό γάλα ακόμη κι αν θα έπρεπε να αποχωρισθούν τη μητέρα 
τους. 
6. Να μη δίνεται στα νεογέννητα καμιά άλλη τροφή ή υγρό παρά μόνο μητρικό γάλα, 
εκτός κι αν επιβάλλεται να γίνει διαφορετικά για ιατρικούς λόγους. 
7. Διευκόλυνση της πρακτικής "rooming in", δηλαδή να επιτρέπεται να παραμένει η 
μητέρα μαζί με το μωρό της 24 ώρες την ημέρα. 
8. Ενθάρρυνση του θηλασμού όταν το μωρό το αποζητά. 
9. Όχι πιπίλες ή άλλα αντικείμενα για το στόμα όταν το μωρό θηλάζει. 
10. Ενδυνάμωση και δημιουργία ομάδων υποστήριξης του θηλασμού στις οποίες θα 
απευθύνονται οι μητέρες όταν φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική. 
 
Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 10525 
 
Η «Αλκυόνη» ως Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού στο 

πλαίσιο της υποστήριξης και της ενημέρωσης των θηλαζουσών προσφέρει σωστή και 

υπεύθυνη πληροφόρηση μέσω της νέας τηλεφωνικής γραμμής 10525 για το 

θηλασμό. Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής αποτελεί μία βασική δράση του 

προγράμματος της «Αλκυόνης» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με 

ΑΔΑ: ΒΛ11469ΗΣ3-ΣΦΣ



 
 

  «ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ» 
 

Υπεύθυνη έργου:  Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου, MD, PhD,  Δ/τρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, I.Y.Π. 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 38-40, 115 27 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ.: 210 77 01 557 – 210 77 99 244 , FAX: 210 77 99 245 

Ε-MAIL: alkyoni.thilasmos@ich.gr & inchildh@otenet.gr  
 

         
 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

20 

την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Η γραμμή επικοινωνίας 10525 στελεχώνεται 

από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, μαίες και παιδιάτρους. Λειτουργεί τις 

εργάσιμες ημέρες 9:00 – 17:00 και παρέχει ενημέρωση σχετικά με το θηλασμό και 

συμβουλευτική στις θηλάζουσες. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
 
Η διεθνής κοινότητα καθιέρωσε την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού 
Θηλασμού μέσα στον Αύγουστο. Στην Ελλάδα η Εβδομάδα αυτή γιορτάζεται κάθε 
χρόνο 1 με 7 Νοεμβρίου.  
 
Στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού για το 2013 ήταν οι εξής: 
 
Να δοθεί έμφαση στην αναγκαιότητα της Υποστήριξης των θηλαζουσών μέσω 
Συμβούλων με προηγούμενη εμπειρία (ομάδες αλληλοϋποστήριξης) με σκοπό την 
καθιέρωση και τη διατήρηση του θηλασμού 
 
Να ενημερωθούν οι πολίτες για τα πολλαπλά οφέλη της συμβουλευτικής από άτομα 
με προηγούμενη εμπειρία στο θηλασμό και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 
επεκταθούν αυτά τα προγράμματα. 
 
Να παροτρυνθούν οι υποστηρικτές του θηλασμού, ώστε να αναλάβουν πιο ενεργό 
ρόλο και να εκπαιδευτούν κατάλληλα με σκοπό να υποστηρίξουν τις μητέρες και τα 
παιδιά τους. 
Να γίνουν ευρέως γνωστά στις μητέρες τα κέντρα τοπικής κοινοτικής υποστήριξης, 
ώστε να μπορούν να απευθύνονται οι θηλάζουσες για βοήθεια και υποστήριξη, αφού 
γεννήσουν. 
 
Να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις και τα νοσηλευτικά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή των Δέκα Βημάτων, και ειδικότερα το Βήμα 10, με 
σκοπό να αυξηθούν η διάρκεια και τα ποσοστά του αποκλειστικού μητρικού 
θηλασμού. 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: 
 

1. Να επικοινωνήσουμε το μητρικό θηλασμό ως μία διαχρονική και πολύτιμη 
αξία ζωής. 

2. Να πείσουμε ότι οι δυσκολίες της επίπονης και πολλές φορές "τραυματικής" 
διαδικασίας του θηλασμού ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα.   
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3. Να αγγίξουμε το σύνολο της κοινωνίας τόσο ως προς την αναγκαιότητα όσο 
και ως την ανταποδοτικότητα της επιλογής του μητρικού θηλασμού.  

4. Να εμπνεύσουμε υπέρ του θηλασμού και όχι να τον επιβάλλουμε καθώς ό,τι 
εμπνέεται διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι επιβάλλεται. 

5. Να τον εντάξουμε στην καθημερινότητα της σύγχρονης μητέρας. 

6. Να ευαισθητοποιήσουμε τους επαγγελματίες υγείας να κινηθούν 
ανθρωποκεντρικά και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος για το σύνολο 
της κοινωνίας. 

7. Να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη υποστήριξη & προβολή από τα παραδοσιακά 
ΜΜΕ (ενισχύοντας την επιρροή του Δωρεάν Κοινωνικού Μηνύματος) 

8. Να αξιοποιήσουμε στο βέλτιστο έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό 
επιτυγχάνοντας Word-Of-Mouth   

9. Να επιτύχει η καμπάνια υψηλό Τop-Of-Mind awareness  

μέσω (α). της δημιουργίας μίας ενιαίας επικοινωνιακής πλατφόρμας, (β). χτισίματος 

ενός ισχυρού brand name για το έργο και (γ). σύνθεσης ενός πλέγματος 

επικοινωνιακών ενεργειών ώστε να είναι άμεσα και εύληπτα τα κύρια μηνύματά 

μας. 

Tonality Επικοινωνίας 
Σε όλα τα παραδοτέα πρέπει να υπάρχει εννοιολογική και δημιουργική συνοχή 
(conceptual consistency) που να αντανακλάται και στη φωνή της επικοινωνίας.  
Είναι κεντρικής σημασίας το ποιός μιλάει, πώς μιλάει και σε ποιούς απευθύνεται.  
H φωνή που χρησιμοποιούμε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ανθρωποκεντρισμό. 
Λόγω  του ευαίσθητου και λεπτού θέματος που πραγματευόμαστε, οι λέξεις και οι 
διατυπώσεις μας πρέπει να είναι απλές, προσιτές και η τοποθέτηση μας θετική χωρίς 
να καθίσταται δογματική.  
Αναλυτικότερα, ο τόνος φωνής μας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως:  

 ανθρώπινος 

 ειλικρινής, 

 χαρούμενος, 

 ανεπιτήδευτος,  

 σαφής,  

 συνοπτικός,  
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 άμεσος.  

Ενθαρρύνουμε, προτρέπουμε, ενδυναμώνουμε. 
Στηρίζουμε και βεβαιώνουμε για την ορθότητα της επιλογής. 
Κινητοποιούμε και ευαισθητοποιούμε. 
Υποστηρίζουμε. 
Δεν χρησιμοποιούμε επιστημολογικούς όρους, 
Δεν φοβίζουμε. 
Δεν ενοχοποιούμε. 
Δεν υποχρεώνουμε. 
Δεν σοκάρουμε. 
Είμαστε αληθινοί, ρεαλιστικοί, γνώστες των δυσκολιών των σύγχρονων καιρών. 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  
Η δημιουργική προσέγγιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξής ιδιαιτερότητες :  

 τους ρυθμούς ζωής της σύγχρονης γυναίκας 

 την ψυχολογία της σύγχρονης γυναίκας 

 τις δυσκολίες του θηλασμού οι οποίες όμως ξεπερνιούνται με τη σωστή 
καθοδήγηση και έμπρακτη στήριξη τόσο των ειδικών όσο και του στενού 
περιβάλλοντος 

 το δικαίωμα της επιλογής να θηλάσει ή όχι 

 το δικαίωμα του παιδιού στην υγεία (μήπως το παιδί θα επέλεγε θηλασμό;) 

 την ηρεμία και την ισορροπία για τη μητέρα και το παιδί βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα 

 Με γνώμονα την απαραίτητη συνοχή στο σύνολο των τριών τηλεοπτικών και 
τριών ραδιοφωνικών spot  το ζητούμενο είναι μια καμπάνια η οποία: 

 να δημιουργεί μία καινούρια αλήθεια προβάλλοντας τόσο την πρακτική (σε 
καμία περίπτωση την οικονομική) όσο και την συναισθηματική αξία του 
θηλασμού. 

 να "περνά" τον θηλασμό ως μία ζωντανή διαδικασία τόσο για τη γυναίκα όσο 
και για το παιδί προδιαθέτοντας θετικά παρά τις όποιες δυσκολίες, 

 να τονίζει την παρουσία και τη στήριξη που προσφέρεται από την Αλκυόνη 
προς πάσα κατεύθυνση(μέσω του site, της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης 
κ.α), 

 να ευαισθητοποιήσει εργοδοτικούς φορείς 

 να προσεγγίσει κυρίως τη ψυχοσύνθεση της σύγχρονης γυναίκας κάθε 
ηλικίας, 

 να μην εκνευρίσει ούτε να κουράσει,   

 να κινητοποιήσει, να ενημερώσει, να ενισχύσει την επιλογή του θηλασμού 

 σε κάθε περίπτωση να αγγίζει με ευαισθησία το θέμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

   

Καθαρό ΦΠΑ Μικτό 

Α.1α Τηλεοπτικό 
Σποτ 

 

Προτάσεις σεναρίων βασισμένα σε γύρισμα ή post-
production ή animation, διάρκειας έως 35'', μουσική 

επένδυση, supers, σπικάζ 
     

Α.1β 
Παραγωγή εγκεκριμένου τηλεοπτικού σεναρίου/ 

Αποστολή στα κανάλια 
    

Α.2α Ραδιοφωνικό 
Σποτ  

 

Προτάσεις σεναρίων, διάρκειας έως 35'', μουσική επένδυση      

Α.2β Παραγωγή εγκεκριμένου ραδιοφωνικού σεναρίου     

Α.3α 
Τηλεοπτικό 

Σποτ                                               

Προτάσεις σεναρίων βασισμένο σε γύρισμα ή post-
production ή animation, διάρκειας έως 35'', μουσική 

επένδυση, supers, σπικαζ 
     

Α.3β 
Παραγωγή εγκεκριμένου τηλεοπτικού σεναρίου- αποστολή 

στα κανάλια 
    

Α.4α 
Ραδιοφωνικό 

Σποτ                                                 

Προτάσεις σεναρίων, διάρκειας έως 35'', μουσική επένδυση      

Α.4β Παραγωγή εγκεκριμένου ραδιοφωνικού σεναρίου     

Α.5α 
Τηλεοπτικό 

Σποτ                                               

Προτάσεις σεναρίων βασισμένο σε γύρισμα ή post-
production ή animation, διάρκειας έως 35'', μουσική 

επένδυση, supers, σπικαζ 
     

Α.5β 
Παραγωγή εγκεκριμένου τηλεοπτικού σεναρίου- αποστολή 

στα κανάλια 
    

Α.6α 
Ραδιοφωνικό 

Σποτ                                                 

Προτάσεις σεναρίων, διάρκειας έως 35'', μουσική επένδυση      

Α.6β Παραγωγή εγκεκριμένου ραδιοφωνικού σεναρίου    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την με αριθμ. 

50δ/30-04-2013 απόφαση της Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την 

ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

της βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα 

Πρακτικά της και εισηγείται προς τη Δ.Ε. της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση 

της σύμβασης. 

 

1. Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου  

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο συνολικό κόστος, αλλά την 

προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενης υπηρεσίας σε σχέση 

με την προσφερόμενη τιμή. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της 

προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

(i) Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής/ Τεχνικές και 

επαγγελματικές ικανότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Γ.  

Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείς προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο 

προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη 

συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι 

Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

(ii) Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

(iii) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο 

του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

(iv) Τελική Αξιολόγηση. 
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2. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του 

σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης: 

2.1  συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές, 

2.2  ποιότητα, 

2.3  αποδοτικότητα,  

2.4  λειτουργικά χαρακτηριστικά, παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή 

διατήρησης,  

2.5  ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την σύμβαση και της τεχνικής 

ή άλλης υποστήριξης εκ μέρους του προμηθευτή,  

2.6  ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων,  

2.7  η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, εκπαίδευση και εξοπλισμός του προμηθευτή 

και κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση και των αναγκών του φορέα 

 
3. Κριτήρια για την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση του παρακάτω πίνακα  

 

Πίνακας Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α 
Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση 
του Έργου – Κατανόηση των απαιτήσεων 

60% 

Α.1 Προσέγγιση του στόχου του έργου από τον Ανάδοχο  15% 

Α.2 Προτεινόμενα Παραδοτέα 30% 

Α.3 Μεθοδολογία υλοποίησης & Χρονοδιάγραμμα έργου  15% 

Β «Οργάνωση Υλοποίησης Έργου-Δομή, 
στελέχωση και λειτουργίας της ομάδας έργου»  40% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

• Τα κριτήρια βαθμολογούνται με βαθμό από 80 έως 120 

• Βαθμό 100 παίρνει το κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι 

προδιαγραφές του Διαγωνισμού, ενώ αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ενώ μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς 

όταν αυτές δεν καλύπτονται πλήρως (όταν υπάρχει επουσιώδης απόκλιση). 
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• Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον 

καθορισμένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας  

• Τα γινόμενα αυτά αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία για κάθε 

ομάδα κριτηρίων  

• Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 

βαθμολογιών της κάθε ομάδας (κυμαίνεται από 80 έως 120) 

Ο τελικός βαθμός προσφοράς (ΤΒ) υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 

ΤΒ = Α1*15% + Α2*30% + Α3*15% + Β*40% 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία 

περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης, είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού οργάνου. 

 

4. Τελική Αξιολόγηση 

Με βάση την παραπάνω τεχνική αξιολόγηση πραγματοποιείται, μετά το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του 
προμηθευτή, ο οποίος έχει υποβάλει την συμφερότερη προσφορά. Επιλέγεται η 
προσφορά με τη χαμηλότερη "ανοιγμένη τιμή σύγκρισης", η οποία προκύπτει 
από τον παρακάτω τύπο: 

λ(ανοιγμένη τιμή σύγκρισης) = Συνολική τιμή / Συνολική βαθμολογία 

Η "συνολική τιμή" είναι το σύνολο του ποσού της κατατεθειμένης οικονομικής 
προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.  

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο τελικό βαθμό – χαμηλότερη ανοιγμένη τιμή σύγκρισης 
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5. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης / Κατακύρωση / Υπογραφή Σύμβασης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα παρακάτω  δικαιολογητικά και έγγραφα, διαφορετικά θα αποκλεισθεί. 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς 

και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ή 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολή τους. 

Σε διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον 

επόμενο κατά σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, 

προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. 

5.1 Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης η 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού/Αξιολόγησης των Προσφορών 

εισηγείται στη Δ.Ε. της Αναθέτουσας Αρχής την ανάθεση του έργου στον 

επικρατέστερο προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η Δ.Ε. 

της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

5.2 Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος καλείται να προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 

10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται 

μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά 

Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το 

δικαίωμα.  
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