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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αθήνα 29/07/2014 
Αριθμ. Πρωτ. 2249  

 

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού  

Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2  
 

«για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - 
ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, 
μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού)»  

 
 

Της Πράξης 
«Αλκυόνη: Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού 

(MIS: 346817)» 
 

Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013 
 

ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

13 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 
 
14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού στις 3 Περιφέρεις Σταδιακής Εξόδου» 
 
15 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Συνοπτικά στοιχεία του Έργου 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 23% 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης 158.500 €  
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:                                     
€128.861,79  ΦΠΑ: €29.638,21) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του έργου 
«ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»  
με κωδικό ΟΠΣ πράξης 346817   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και από 
Εθνικούς Πόρους Κωδ. Πράξης Σ.Α: 
2011ΣΕ09180092 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα 
ειδών. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10/09/2014 και ώρα 14:00 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

31/07/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 01/08/2014 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 01/08/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ 
Φ.Ε.Κ., ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΔ) Φ.Ε.Κ. 

103137 – 01/08/2014 

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

 
Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Το Π.Δ. 867/1979 (ΦΕΚ 249/Α/7.11.1979), περί Ινστιτούτου Υγείας του 
Παιδιού. 

2. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1.02.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ 27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

4. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός προμηθειών 
Δημοσίου» 

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

6. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

7. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του 
υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει 
τροποποιηθεί από την υπ’αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΕΚ 
1957/Β/9.9.2009) 

8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» 

9. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων 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 
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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. 50β/30-04-2013 απόφαση  Δ.Ε για την έγκριση διενέργειας 
διαγωνισμού. 

6. Την με αριθμ. Πρωτ. 1597/Φ ΠΡΟΕΓΚ 346817_2 από 02/06/2014 διατύπωση 
σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) σχετικά µε την παρούσα Προκήρυξη.  

7. Την με αριθμ. 271/18-07-2014 απόφαση Δ.Ε. για την επαναπροκήρυξη του 
διαγωνισμού 

 

 
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων με κριτήριο αξιολόγησης 
– κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 
για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  - 
ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και 
διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) στο πλαίσιο της Πράξης "Αλκυόνη: Εθνική 
Πρωτοβουλία Προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού" (εφεξής «ΑΛΚΥΟΝΗ») με 
κωδικό ΟΠΣ πράξης 346817 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 
 
Στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών και υλικών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και για την παροχή 
υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) όπως 
αυτή περιγράφεται στα Παραρτήματα Α’ και Β' της παρούσας παρακαλούμε όπως 
υποβάλετε κλειστές προσφορές.  
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών 
ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 
 
Τμήμα Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 
ευαισθητοποίησης   
Τμήμα Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  
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Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των 
εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (158.500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται τμηματικά ως εξής: 
 
Τμήμα Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 
ευαισθητοποίησης , συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ 
Τμήμα Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης, συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός 
70.000,00 ευρώ 
Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής, συνολικός τμηματικός 
προϋπολογισμός 28.500,00 ευρώ 
 
Δηλώνεται ότι το ύψος της αξίας της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά 
κατάτμηση, με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων των ΠΔ 60/2007 ή 
59/2007 
 
 
1. Κατάθεση προσφοράς: 
1.1. Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά είτε 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 

Υπόψη:  
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ι. Αντωνιάδου-Κουμάτου 

Τεύχος Διακήρυξης 1883/2014 για την προμήθεια υπηρεσιών/ υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας  - ευαισθητοποίησης  και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, 

μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού)  

 
1.3. Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες 8:00-14:00. 
 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 01/08/2014 μέχρι και 10/09/2014 ώρα 
14:00 
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Αποσφράγιση προσφορών: 15/09/2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού Μεσογείων 38-40 2ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11526 
 
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  του Ι.Υ.Π. http://www.ich.gr/el/ 
(ανακοινώσεις/νέα), στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα  της Ειδικής Υπηρεσίας 
Τομέας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.)  
http://www.ygeia-pronoia.gr/ 
 
Περίληψη αυτής δημοσιοποιείται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και σε 
δύο πανελλήνιες ημερήσιες εφημερίδες. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
 
2. Ισχύς προσφοράς:  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 150 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 ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» 

 
Α.ΦΑΚΕΛΟΣ: «Δικαιολογητικά συμμετοχής» 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. 
 
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ: «Τεχνική Προσφορά» 
  

 Κατανόηση των απαιτήσεων και μεθοδολογική προσέγγιση του έργου. 
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 Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεών του. 

 Μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου του υποψηφίου Αναδόχου και 

τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του παρόντος έργου 

 Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης ανά τμήμα (βλ. Παράρτημα Β').  

 Συμπληρωμένοι Πίνακες Ομάδας Έργου ανά τμήμα (βλ. Παράρτημα Β΄) 

 Αναλυτική Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.  

 Ενδεικτική δομή Σχεδίου Καμπάνιας βάση συνημμένου brief (βλ. Παράρτημα 

Δ' της παρούσας προκήρυξης), αφορά μόνο το Τμήμα Α: Σχεδιασμός 

υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης   

 Ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς και τον τρόπο 

που προτείνεται να αντιμετωπιστούν. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει έως 3 υποφακέλους. Ο κάθε 
υποφάκελος θα αναφέρεται αντίστοιχα σε κάθε τμήμα της προκήρυξης χωριστά. 
Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς  είτε και για όλα τα τμήματα της παρούσας 
προκήρυξης ή για κάποια από αυτά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 
ξεχωριστά για κάθε τμήμα της προκήρυξης. 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού δύναται να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε 
περισσότερους  του ενός αναδόχους, σύμφωνα με την αξιολόγηση των προσφορών.  
 
Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ: «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 είτε τμηματικά είτε για το σύνολο των 
παραδοτέων του Φυσικού Αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Β'.  
 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει έως 3 υποφακέλους. Ο κάθε 
υποφάκελος θα αναφέρεται αντίστοιχα σε κάθε τμήμα της προκήρυξης χωριστά. 
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Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς  είτε και για όλα τα τμήματα της παρούσας 
προκήρυξης ή για κάποια από αυτά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 
ξεχωριστά για κάθε τμήμα της προκήρυξης. 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού δύναται να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε 
περισσότερους  του ενός αναδόχους, σύμφωνα με την αξιολόγηση των προσφορών.  
 
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. 
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει όπως περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’. 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού θα γνωστοποιήσει εγγράφως το αποτέλεσμα της 
τελικής αξιολόγησης σε όλους του συμμετέχοντες. 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού θα καλέσει  τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, για την υπογραφή της μεταξύ τους σύμβασης, εντός 20 
ημερών.  
Εφ΄όσον ο συμμετέχων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός δεν προσέλθει για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην παραπάνω προθεσμία, το Ινστιτούτο 
Υγείας του Παιδιού θα τον κηρύξει έκπτωτο και θα προχωρήσει στην σύναψη 
σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που κατέθεσε τη συμφερότερη  
προσφορά 
 
5. Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: 
  
οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι δυνάμει της Νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν την 
συγκεκριμένη παροχή και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της επικοινωνίας, διαφήμισης, παραγωγής 
τηλεοπτικών & ραδιοφωνικών σποτ, γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων, εκδόσεων, 
τυπογράφων, ατελιέ, στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών και 
άλλων σχετικών υπηρεσιών.  
 
Τονίζεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της  
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μιας Προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι Προσφορές στις οποίες  
συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης / κοινοπραξίας, ο  
ίδιος συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια κοινοπραξία ή ένωση ),  
αποκλείονται από το Διαγωνισμό, ως απαράδεκτες 
 
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 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' –BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' – ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z΄- ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
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 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 
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 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 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. Εγγύηση συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού 
του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι ποσό 7.925,00 €. 
 
Αν ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει για μία μόνο ομάδα ειδών τότε το 
ποσό της εγγυητικής υπολογίζεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της 
αντίστοιχης ομάδας ειδών. 
Αντίστοιχα για το: 
Τμήμα Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 
ευαισθητοποίησης , Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3.000,00 ευρώ 
Τμήμα Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3.500,00 ευρώ 
Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής, Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής 1.425,00 ευρώ 
 

7. Σύμβαση  
Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, 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: 
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-Εγγύηση καλής εκτέλεσης  η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. 
 
Η Σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση της 
επιστημονικής Υπεύθυνου στη Διοικούσα Επιτροπή και ακόλουθης απόφασης της 
τελευταίας σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν 
εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αφού έχει διατυπωθεί η 
σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.). Τυχόν τροποποιήσεις δεν δύναται να επιφέρουν καμία αύξηση του 
προϋπολογισμού. 

Τροποποίηση ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και η οποία θα αποτελεί 
Παράρτημα της αρχικής σύμβασης [Απόφαση ΔΕΚ C-496/1999 Cas Succhi di Frutta 
(σκ. 118-121)]. 

8. Διάρκεια σύμβασης  
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως τις 15 
Μαΐου 2015  με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της Αναθέτουσας Αρχής, 3 (τρεις) 
έως 6 (έξι) μήνες χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.  
  

9. Αμοιβή 
Η αμοιβή του Αναδόχου, για την παροχή του Έργου (συμβατικό αντάλλαγμα) θα  
συμφωνηθεί σε συνολικό κατ’ αποκοπήν τίμημα σύμφωνα με την προσφορά του και 
την απόφαση ανάθεσης, για το τμήμα Α ορίζεται σε 60.000,00 ευρώ, για το τμήμα Β 
ορίζεται σε 70.000,00 ευρώ και για το τμήμα Γ ορίζεται σε 28.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την  
προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και  
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων,  
ευθυνών και εγγυήσεών του σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της  
Σύμβασης. 
 
Η ως άνω Αμοιβή, είναι η μοναδική χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης. 
Στην Αμοιβή, περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και όλα τα έξοδα και οι 
δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που 
απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:  
  
Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη  

mailto:alkyoni.thilasmos@ich.gr
mailto:inchildh@otenet.gr
ΑΔΑ: ΩΙΔΞ469ΗΣ3-ΣΗ6



 
 

  «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 

 

12 

χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα  
υπογραφής της Σύμβασης.  
  
Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές,  
οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά  
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.  
 Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύμβαση,  
περιλαμβάνονται στην Αμοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος  
θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή,  
απόσβεση ή διακανονισμό όλων των προηγουμένων με δική του δαπάνη.  
  
Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών  
του βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συμφωνήθηκε η  
Αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της Αμοιβής  
αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται  
ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αμοιβής: 
 
Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους 
απασχόλησης, γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.  
  
Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται περισσότεροι 
ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, 
εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο 
Ανάδοχος.  
  
Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου.  
  
Κάθε άλλη συναφής περίσταση.  
  
Γίνεται μνεία, ότι το ενδεχόμενο μεταβολών όπως οι παραπάνω και οι κίνδυνοι που  
αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά τη σύνταξη της  
προσφοράς του και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην Αμοιβή, δεδομένης της εμπειρίας  
του Αναδόχου στην εκτέλεση παρόμοιων έργων και στον υπολογισμό των σχετικών  
κινδύνων του Έργου. 
  
Σε περίπτωση ανάθεσης πρόσθετων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου, η αμοιβή  
του Αναδόχου θα προσδιοριστεί με βάση τους πίνακες που έχει υποβάλλει στην  
προσφορά του ο τελευταίος, χωρίς δυνατότητα αύξησης.  
 

10. Τρόπος καταβολής αμοιβής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των 
φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νόμιμων 
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δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
H αμοιβή -στον ανάδοχο- θα πραγματοποιείται με βάση την ολοκλήρωση – παράδοση 
του κάθε παραδοτέου σύμφωνα με τους πίνακες Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς 
του αναδόχου 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. 
 
Επισημαίνεται  ότι οι  πληρωμές θα  ακολουθούν την  ροή  χρηματοδοτήσεων του 
Έργου σύμφωνα  με  τις ισχύουσες διαδικασίες.  Σε  περίπτωση  μη  ομαλής ροής των 
χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν τη μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ  να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που 
του  ζητείται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  ΚΑΝΟΝΙΚΑ. 

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  
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’– Τεχνική Προσφορά 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – Τεκμηρίωση τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας επί ποινής αποκλεισμού 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'–BRIEF ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – Αξιολόγηση Προσφορών 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ – Σχέδια Συμβάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

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/υλικών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας - 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: 
 
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 
 
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. 
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Υποστήριξη της εφαρμογής των 10 Βημάτων και της πρωτοβουλίας για δημιουργία 
«φιλικών προς τα βρέφη» νοσοκομείων. 
 
Δημιουργία φιλικού για την μητέρα περιβάλλοντος (δημόσιοι χώροι, επιχειρήσεις). 
 
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/υλικά δημοσιότητας, επικοινωνίας - ευαισθητοποίησης για το 
Υποέργο 2 της Αλκυόνης σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου. Τα τελικά παραδοτέα αφορούν στα ακόλουθα γενικά είδη 
(περιγράφονται αναλυτικά στους πίνακες του παρατήματος Β'): 
 
Τμήμα Α': 

 Σχεδιασμός Καμπάνιας   

 Δημιουργία video για την Αλκυόνη 

 Δημιουργία Εντύπων 

 Δημιουργία υλικών merchandizing 

 Προβολή σε μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ 

 Δημιουργία Viral 

 Δημιουργία Καταχώρησης  

 Δημιουργία Αφίσας  

 Δημιουργία Banners (backdrop και outdoor) 

 Δημιουργία Roll Up Banners    

 Δημιουργία Web Banners  

 Δημιουργία E-cards 

 Κατασκευή app 
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Σημειωτέον ότι σε ό, τι αφορά το τμήμα Α΄:  
 Παράλληλα με τον σχεδιασμό ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις συνήθεις 

κειμενογραφικές υπηρεσίες σε ότι αφορά όλα τα παραδοτέα, οι οποίες θα 

βασίζονται σε αρχικά κείμενα και πληροφορίες που θα δίνονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 Για όλα τα παραδοτέα ο Ανάδοχος θα καταθέτει διαφορετικά προσχέδια 

δημιουργικών ή προτάσεις 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.   

 Οι τελικές μακέτες και τα τελικά αρχεία όλων των παραδοτέων θα παραδοθούν 

στην Αναθέτουσα Αρχή σε τρία (3) αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή εύκολα 

επεξεργάσιμη [ανοιχτά αρχεία (.ai) και σε jpeg υψηλής ανάλυσης ή pdf στην 

περίπτωση έντυπων].  

 Όλα τα παραδοτέα είναι ιδιοκτησία της Αλκυόνης 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. 

Τμήμα Β': 

 Παραγωγή –εκτύπωση δημιουργικού υλικού 

 Εκτύπωση Εγχειριδίου για χρήση από Επαγγελματίες  

 Εκτύπωση Ενημερωτικού Υλικού  

 Εκτύπωση Τελικής Έκθεσης  

Σημειωτέον ότι  

 οι εκτυπώσεις θα είναι τετράχρωμες πλην εξαιρέσεων. 

 η παράδοση θα γίνεται ανά εργασία εντός 7-15 ημερών από την εντολή 

εκτέλεσης στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 
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 η προσφορά θα είναι ενιαία και θα αφορά στο σύνολο των υλικών. 

Τμήμα Γ': 

 Παροχή αεροπορικών εισιτηρίων: Ηλεκτρονική αποστολή των vouchers 
και e-ticket ή και εκτυπωμένα εισιτήρια και αντίστοιχα vouchers 

 Παροχή καταλυμάτων σε ξενοδοχεία: Vouchers 

 Συμμετοχή σε συνέδρια  
 
Η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων τόσο για πτήσεις εσωτερικού όσο και για πτήσεις 
εξωτερικού θα περιλαμβάνει την αγορά εισιτηρίων αποκλειστικά και μόνο από 
αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν δικαίωμα προσγείωσης στο αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής. 
Η αγορά εισιτηρίων (Εσωτερικού – Εξωτερικού) θα αναφέρεται στην κατηγορία 
οικονομικής θέσης 
Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την ανεύρεση αεροπορικών εισιτηρίων όσο το δυνατό 
σε χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μετά από έρευνα 
αγοράς στο διαδίκτυο βρει αεροπορικό εισιτήριο σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που 
προσφέρει ο Ανάδοχος για συγκεκριμένο προορισμό, ο τελευταίος (Ανάδοχος) θα 
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Επιστημονικού Υπευθύνου και 
να εκδίδει το εισιτήριο που του υποδεικνύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στην τιμή 
εκείνη που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος βρήκε από την έρευνα αγοράς ή αν δεν είναι 
αυτό εφικτό να αναζητά εισιτήριο σε χαμηλότερη τιμή από την αρχικά προτεινόμενη. 
 
Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων και στις 
προσφερόμενες τιμές να περιλαμβάνουν μονόκλινο δωμάτιο, με κλιματισμό, πρωινό, 
ημιδιατροφή (γεύμα ή δείπνο) και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω WiFi. 
 
Να είναι εφικτή η μετάβαση προς αυτά, και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
 
Η παραμονή στα ξενοδοχεία μετά τις 12:00 και μέχρι τις 18:00 θα υπολογίζεται ως day 
use. Η παραμονή μετά τις 18:00 υπολογίζεται ως διανυκτέρευση. Η άφιξη στο 
ξενοδοχείο τα ξημερώματα με αναχώρηση αυθημερόν θα υπολογίζεται ως κανονική 
διανυκτέρευση. 
 
Σε περίπτωση που για συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν είναι διαθέσιμα τα ξενοδοχεία 
που προτείνονται στην προσφορά του υποψηφίου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώσει την επιτροπή και να προτείνει ξενοδοχειακή μονάδα με αντίστοιχες 
υπηρεσίες, ίδιας κατηγορίας και με την ίδια τιμή της προσφοράς.  
Στις προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι. 
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Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με 
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την εύρεση του εκάστοτε ξενοδοχείου. Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να αναζητά και να προτείνει λίστα με πιθανές διαμονές 
εσωτερικού και εξωτερικού.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα τουριστικά 
γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισμού να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας 
των άρ. 3 και 4 του ν. 393/76 (τ.199 Α΄) «περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών 
γραφείων» (άρ 5 παρ 5α του πδ.339/96) 
 
Όλες οι δαπάνες του τμήματος Γ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη Διευκρινιστική 
εγκύκλιο 16137/ΕΥΘΥ 293/12.04.2013 της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης 
για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 
292/13.2.2013) 
 
IV. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 158.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την εξής ανάλυση ανά ομάδα ειδών: 
 
Τμήμα Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 
ευαισθητοποίησης , συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ 
Τμήμα Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης, συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός 
70.000,00 ευρώ 
Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής, συνολικός τμηματικός 
προϋπολογισμός 28.500,00 ευρώ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται ανά κατηγορία ενέργειας και 
αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες,  

1. Πίνακες συμμόρφωσης για κάθε τμήμα της παρούσας προκήρυξης (Τμήμα Α, Β, 
Γ) 

2. Πίνακες Ομάδας Έργου για κάθε τμήμα της παρούσας προκήρυξης  (Τμήμα Α, 
Β, Γ) 

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 
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αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών όπου χρειάζεται σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. 
Να σημειωθεί ότι ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τα κάτωθι 
παραδοτέα τμηματικά ή στο σύνολό τους (Τμήμα Α, Β, Γ). 
 
 
 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΤΜΗΜΑ Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας 
– ευαισθητοποίησης 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την προμήθεια υπηρεσιών & υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης του Έργου 

"Αλκυόνη - Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής του μητρικού θηλασμού" 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Ο / 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚ
Ο 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣ
ΤΙΚΟ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(όπου χρειάζεται) 

Α.1 
Σχεδιασμός 
Καμπάνιας  

Στρατηγική επικοινωνίας, 
μεθοδολογική προσέγγιση, 

κεντρικά μηνύματα, 
δημιουργικές προτάσεις, 

προσχέδια και παραδείγματα 
(references),  τεκμηρίωση 

προτάσεων, αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα,  περιγραφή 

δημιουργικής ομάδας,  
αναλυτικός προτεινόμενος 

προϋπολογισμός (ανά 
ενέργεια/παραδοτέο) - σε 
μορφή παρουσίασης PPT ή 

άλλη 

Υ   1   

Α.2 

Προβολή-
Διαφήμιση σε 

μετρό, 
λεωφορεία, 

τρόλεϊ 

Εξωτερική και εσωτερική 
προβολή-διαφήμιση σε 
σταθμούς και συρμούς, 

λεωφορεια και τρόλεϊ σε 
δίκτυο κεντρικών γραμμών 

του λεκανοπεδίου 
(σχεδιασμός και παραγωγή 
υλικού και αγορά του χώρου 

για 14 μέρες τουλάχιστον) 

Υ  -------  

Α.3 
Έντυπα   

 

Σχεδιασμός έντυπου σε 
μορφή 3πτυχου  ή/και  2π 

τυχου  
Υ   4   

Α.4 
Αφίσες 

 
Σχεδιασμός αφίσας (ενδεικτ. 

διάσταση Α3 ή/και Α2) 
Υ   

6   
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Α.5 
Merchandizing  

 

Σχεδιασμός 4 δημιουργικών 
προτάσεων προωθητικού 

υλικού γενικής χρήσης (πχ. 
αυτοκόλλητα διπλής όψεως 
διαφόρων διαστάσεων, .... ) 

Υ   4   

Α.6 
Viral   

Campaign 
 

Σχεδιασμός και Παραγωγή 
Δημιουργικών Προτάσεων 
viral επικοινωνίας (που να 

ενδείκνυνται για ευρεία 
διάχυση/προώθηση στο 

διαδίκτυο) που θα αυξήσει το 
Word-Of-Mouth – 

Υποστήριξη σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης σε 

συννενόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή 

Υ   3   

Α.7 
Καταχωρήσεις 

   

Σχεδιασμός και  αποστολή 
καταχωρήσεων σε ΜΜΕ 

πανελλαδικά. Οι διαστάσεις 
θα προσδιοριστούν από τις 
ανάγκες του κάθε μέσου. 

Υ   3   

Α.8 
Web Banners 

 

Σχεδιασμός animated web 
banner. 3 διαφορετικές 
διαστάσεις ανά εκδοχή-

αποστολή στα μέσα 

Υ   4   

Α.9 
Ε-cards   

 
Δημιουργικό για e-cards  Υ   4   

Α.10 
Παραγωγή 

video 
                                                                           

Η παρουσίαση της Αλκυόνης 
διάρκειας max 5 λεπτών, 

δυνατότητα cut version. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές θα 

προσδιοριστούν σε 
συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Υ   1   

Α.11 
Roll-up 
banners  

 
Σχεδιασμός roll-up banners  Υ   5   

A.12 
Banners (πχ. 

backdrop, 
outdoor, κτλ) 

Σχεδιασμός και προσαρμογές 
Οι διαστάσεις θα 

προσδιοριστούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Υ  5  

Α.13 
Κατασκευή 

app 
 Για φορητές συσκευές 

Android και IOS  
Υ  1  
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ΤΜΗΜΑ Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης  
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την εκτύπωση υλικών 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 

Β.1α 
Εγχειρίδιο για 
χρήση από 
Επαγγελματίες  

Σχεδιασμός –σελιδοποίηση 
εγχειριδίου 120 σελίδων, 4χρωμία  

Υ   1   

Β.1β 
Εγχειρίδιο για 
χρήση από 
Επαγγελματίες  

Εκτύπωση- Παραγωγή και 
αποστολή: 21Χ29, κλειστό, σελίδες 

120, 4χρωμία εξώφυλλου, 
εσωτερικό μονόχρωμο. Τα χαρτιά 
θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 

Υ   7000   

Β.2α 
Ενημερωτικό 
Υλικό  

Σχεδιασμός –σελιδοποίηση 
εγχειριδίου 28 σελίδων, 16,5 χ24 

4χρωμία 
Υ   1   

Β2β 
Ενημερωτικό 
Υλικό  

Εκτύπωση- Παραγωγή και 
αποστολή: σελίδες 28, 4χρωμία, 
Οι διαστάσεις και τα χαρτιά θα 
επιλεγούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή  

Υ   220.000   

Β.3α 
Tελική 
Έκθεση  

Σχεδιασμός –σελιδοποίηση 
τελικής έκθεσης 

Υ   1   

Β.3β 
Tελική 
Έκθεση  

Εκτύπωση- Παραγωγή και 
αποστολή: σελίδες 120,  4χρωμία, 

Οι διαστάσεις και τα χαρτιά θα 
επιλεγούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 

Υ   100   

Β.3γ 
Tελική 
Έκθεση  

Προσαρμογή σε ψηφιακό αρχείο 
Α4 pdf  

Υ   1   

B.4 
Roll up 
banners 

Παραγωγή μέγεθος 80 Χ200 
Παράδοση με τον υποστηρικτικό 

μηχανισμό. 
Υ   5   

B.5 
Banners 
(backdrop και 
outdoor) 

Παραγωγή Εκτύπωσης και 
Στήριξης Banners-Τοποθέτηση 

Υ   15   

Β.6 Αφίσες  
Εκτύπωση αφίσας  (ειδικό χαρτί 

το οποίο θα επιλέξει η Αναθέτουσα 
Αρχή 170 γρμ, τετράχρωμη Α2 

Υ   1.000/6   
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ή/και Α3 ) 

Β.7 Merchandising 

Παραγωγή και παράδοση των 4 
δημιουργικών προτάσεων 

προωθητικού υλικού γενικής 
χρήσης  

Υ  20.000/4  

Β.8 Έντυπα  

Εκτύπωση εντύπου δίπτυχου ή 
τρίπτυχου  (ειδικό χαρτί 180 γρμ 

το οποίο θα επιλεχθεί από την 
Αναθέτουσα αρχή, 2 όψεις, 

πίκμανση και δίπλωμα, 
τετραχρωμία) 

Υ 
 

  
  

20.000/ 
5.000 ανά 

εκδοχή) 

  
  

 
 
ΤΜΗΜΑ Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής 
 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για  την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) 

του Έργου "Αλκυόνη - Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής του μητρικού θηλασμού" 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ / 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Γ.1 Μετακινήσεις  

Προμήθεια εισιτηρίων αεροπορικών, 
ακτοπλοικων, οδικών, 
σιδηροδρομικών γραμμών για 
οποιαδήποτε διαδρομή στο 
εσωτερικό 

Υ     

Γ.2 Μετακινήσεις  
Κράτηση εισιτηρίων μέσω 
αναγνωρισμένων αεροπορικών και 
ακτοπλοϊκών εταιρειών. 

Υ     

Γ.3 Μετακινήσεις  
Διάθεση των οικονομικότερων 
εισιτηρίων ανά περίπτωση. 

Υ     

Γ.4 Μετακινήσεις  
Δυνατότητα αλλαγής πτήσης ή/και 
δρομολογίου σε έκτακτες 
περιπτώσεις. 

Υ     

Γ.5 Μετακινήσεις  

Ολοκλήρωση της κράτησης 
εισιτηρίων το αργότερο εντός δύο 
εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία ενημέρωσης του 
πρακτορείου. 

Υ     
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Γ.6 Μετακινήσεις  

Έκδοση των εισιτηρίων και των 
αντίστοιχων vouchers και 
ηλεκτρονική αποστολή των vouchers 
και e-tickets. 

Υ     

Γ.7 Μετακινήσεις  

Δυνατότητα έκδοσης σχετικών 
αναφορών με ένδειξη τουλάχιστον 
των πραγματοποιηθέντων ταξιδιών, 
των αριθμών εισιτηρίων (όπου 
απαιτούνται), των ονοματεπωνύμων 
των δικαιούχων, της ώρας 
αναχώρησης και ώρας επιστροφής σε 
πραγματικούς χρόνους (οι 
Προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους δείγμα της ανωτέρω αναφοράς). 

Υ     

Γ.8 Μετακινήσεις  

Δυνατότητα ακύρωσης (οι 
Προσφέροντες οφείλουν να 
περιγράψουν αναλυτικά την πολιτική 
και διαδικασία ακύρωσης, τις τελικές 
προθεσμίες και τις χρεώσεις που 
προβλέπονται κατά περίπτωση). 

Υ     

Γ.9 Μετακινήσεις  

Επικοινωνία και συνεννόηση με τους 
μετακινούμενους για τη 
διευθέτηση των διαδικασιών 
μετακίνησης. 

Υ     

Γ.10 Μετακινήσεις  
Συντονισμός και οργάνωση ομαδικών 
μετακινήσεων. 

Υ     

Γ.11 Μετακινήσεις  

Προμήθεια εισιτηρίων αεροπορικών, 
ακτοπλοϊκών, οδικών και 
σιδηροδρομικών γραμμών για 
οποιαδήποτε διαδρομή στο 
εξωτερικό. 

Υ     

Γ.12 Μετακινήσεις  
Κράτηση εισιτηρίων μέσω διεθνώς 
αναγνωρισμένων αεροπορικών 
αερογραμμών. 

Υ     

Γ.13 Μετακινήσεις  
Δυνατότητα έκδοσης βίζας, όπου 
απαιτείται. 

Υ     

Γ.14 Διαμονή 

Εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία 
4 ή 3 αστέρων για οποιοδήποτε 
μέρος στο εξωτερικό, με επιλογή των 
οικονομικότερων ξενοδοχείων 
ανά περίπτωση. 

Υ     

Γ.15 Διαμονή 
Εξασφάλιση διαμονής με παροχή 
πρωινού. 

Υ     
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Γ.16 Διαμονή Άμεση εξεύρεση ξενοδοχείου. Υ     

Γ.17 Διαμονή 

Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων 
πέραν εκείνων που 
περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
συνεργατών του πρακτορείου. 

Υ     

Γ.18 Διαμονή 

Δυνατότητα ακύρωσης (οι 
Προσφέροντες οφείλουν να 
περιγράψουν αναλυτικά την πολιτική 
και διαδικασία ακύρωσης, τις τελικές 
προθεσμίες και τις χρεώσεις που 
προβλέπεονται κατά περίπτωση). 

Υ     

Γ.19 Διαμονή 
Διαχείριση της πληρωμής των 
ξενοδοχείων. 

Υ     

Γ.20 Μεταφορές 
Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. μετά από 
αίτημα της Αναθέτουσας αρχής. 

Υ     

Γ.21 Μεταφορές 
Συνεργασίες με ταξί στο εσωτερικό, 
εφόσον απαιτείται. 

Υ     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Γ.22 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, 
να μη γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατά μυστική 
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του 
από την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Υ     

Γ.23 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ανά τρίμηνο 
αναλυτική κατάσταση των υπηρεσιών που έχουν 
παρασχεθεί, καθώς και του υπολειπόμενου 
προϋπολογισμού. Οι Προσφέροντες οφείλουν να 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους δείγμα της 
ανωτέρω κατάστασης. 

Υ     

Γ.24 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα 
της Αναθέτουσας Αρχής εντός εικοσιτεσσάρων (24) 
ωρών από την υποβολή του εκάστοτε αιτήματος. 

Υ     

Γ.25 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην αναθέτουσα 
αρχή το σύνολο των ηλεκτρονικών παραστατικών σε 
ηλεκτρονική μορφή και να διατηρεί τα e-tickets σε 
ηλεκτρονική μορφή για τουλάχιστον τέσσερεις (4) 
μήνες από την έκδοσή τους. 

Υ     

Γ.26 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογεί χωριστά την 
παρεχόμενη υπηρεσία  

Υ     

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Γ.27 
Ο Ανάδοχος να είναι μέλος κάποιου κλαδικού 
συλλογικού οργάνου (ΗΑΤΤΑ κλπ). 

Π     
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Γ.28 
Ο Ανάδοχος να διαθέτει χωριστό τμήμα εξυπηρέτησης 
εταιριών και να διαθέτει συγκεκριμένους 
εργαζόμενους στην εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Π     

Γ.29 

Ο Ανάδοχος να δεσμεύεται στην παροχή σταθερού 
εύρους τιμών για συγκεκριμένους προορισμούς (π.χ. 
Βρυξέλλες, Θεσσαλονίκη) μέσω συμφωνιών που 
ενδεχομένως έχει συνάψει με αεροπορικές εταιρίες, 
υποβάλλοντας σχετικά αποδεικτικά. 

Π     

Γ.30 

Σε περίπτωση αλλαγής πτήσης, μη δυνατότητας 
πραγματοποίησής της, overbooking ή ανωτέρας βίας 
για λόγους πέραν της υπαιτιότητας του πρακτορείου 
που συνεπάγεται επιπλέον διαμονή του 
μετακινούμενου, ο Ανάδοχος να υποβάλει το σχετικό 
δικαιολογητικό. 

Π     

ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Γ.31   Π     

Γ.32   Π     

Γ.33   Π     

Γ.34   Π     

 

 

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Παρουσιάζεται η δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου και η μεθοδολογία διοίκησης 
του Έργου για κάθε τμήμα της παρούσης προκήρυξης ξεχωριστά. Παρουσιάζονται τα 
καθήκοντα που προβλέπεται να αναλάβουν τα στελέχη της Ομάδας Έργου για την 
εκπόνηση των ζητούμενων υπηρεσιών καθώς και οργανόγραμμα όπου παρουσιάζεται 
σχηματικά η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Ομάδας από την 
οποία προκύπτει η οργανωτική αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα. 

 

Συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνονται για κάθε τμήμα της παρούσας προκήρυξης 
ξεχωριστά (Τμήματα Α, Β, Γ): 

 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα 
εμπλακούν στο έργο, με σαφή αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του 
Έργου. 

 Κατάλογος στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προτείνονται για τη 
στελέχωση της Ομάδας Έργου, με αναφορά στο ρόλο τους, το εύρος εμπλοκής τους 

mailto:alkyoni.thilasmos@ich.gr
mailto:inchildh@otenet.gr
ΑΔΑ: ΩΙΔΞ469ΗΣ3-ΣΗ6



 
 

  «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 

 

26 

στην υλοποίηση του Έργου, και στα ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση 
αναλαμβάνουν, για κάθε στέλεχος χωριστά. Τα προτεινόμενα στελέχη θα πρέπει 
να διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων 
έργων / υπηρεσιών. 

 Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας 
Έργου. 

 Αναφορά στους εξωτερικούς συνεργάτες και στις ειδικές απαιτήσεις που αυτοί θα 
καλύπτουν, τη σχέση τους με το γενικότερο διοικητικό σχήμα, καθώς και τους 
ρόλους που θα αναλάβουν στο πλαίσιο του Έργου. 

 Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, ο οποίος θα πρέπει να 
έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει 
το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

 Συμπληρωμένος ο κατωτέρω Πίνακας, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Ονοματεπώνυμο  
Επωνυμία 

Εταιρίας  

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Αρμοδιότητες / 

καθήκοντα 

Απασχόληση 

στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

     

     

     

     

   ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον 
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 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 στην οποία να αναγράφονται τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και 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  

 

(στ) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη πριν από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 
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ΚΑΙ 
(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 κάθε τμήματος του έργου 

και 

(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή 

και ακριβή. 
 

2. Portfolio επιτυχημένων concept/εκστρατειών & αποτελεσμάτων, 

επιτυχημένου Brand Development, συστατικών επιστολών πελατών, 

συμμετοχών σε δημιουργικούς διαγωνισμούς/βραβεία, αναφορών στα ΜΜΕ ως 

αποδεικτικό της εμπειρίας στη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημιουργικού 

(Ισχύει μόνο για το τμήμα Α΄ Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών 

δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης). 

 

3. 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.  

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή:  

Α/Α Πελάτης Σύντομη 

Περιγραφή 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Προϋπολογισμός Παρούσα 

φάση 

      

 

(Ισχύει μόνο για το τμήμα Α΄ Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, 

επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης). 
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5. Αναλυτική κατάσταση με τον εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση και 

θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή των υλικών (Ισχύει μόνο για το 

τμήμα Β΄ Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών 

δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης). 

 
6. Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας 
το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του συνολικού 
προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) 
ήτοι ποσό 7.925,00 €. 
Αν ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει για ένα μόνο τμήμα της 
παρούσας διακήρυξης τότε το ποσό της εγγυητικής υπολογίζεται στο 
5% επί του προϋπολογισμού της αντίστοιχης ομάδας ειδών . 

 
7. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

 
Οι Υποψήφιοι ή τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να 
παρουσιάζει μέσο κύκλο εργασιών των Τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων (2011,2012,2013) μεγαλύτερο ή ίσο από το 100% του προϋπολογισμού 
του υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές της δραστηριοποιείται, πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.  
Αν ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει για ένα μόνο τμήμα της παρούσας 
διακήρυξης τότε ο μέσος κύκλος εργασιών που θα πρέπει να παρουσιάσει θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τον αντίστοιχο τμηματικό 
προϋπολογισμό.  
Ο εν λόγω όρος αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής ως της την 
χρηματοοικονομική ικανότητα του Υποψηφίου. 
Της τεκμηρίωση της απαίτησης της οι Υποψήφιοι θα πρέπει  
να υποβάλλουν: 

 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) 
προηγουμένων του έτους του Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων και της 
περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του Νόμου υποχρέωση, 
δημοσιευμένους ισολογισμούς. Στην περίπτωση που δεν υποχρεούται 
στην έκδοση ισολογισμών, Υπεύθυνη Δήλωση περί του ύψους του 
συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων 
ετών και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3, Ε5 ή Ε1 και εκκαθαριστικό. 

  Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή μπορεί να 
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για 
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αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του 
δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο 
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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 τους 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. Οι  
αιτίες για αυτή την τάση ήταν πολλές. Ενδεικτικά θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τη 
στροφή στο 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 των. 
Τις δεκαετίες του ‘60-‘70 τα υποκατάστατα του μητρικού 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 τους 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%. 
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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, 
τον 3, 6, 9 και 12 μήνα. 
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 των γυναικών που είχαν αρχικά επιλέξει να θηλάσουν. 
1. Για τις 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 τον ΠΟΥ 
(WHO international code of human milk substitutes), την ψήφιση της διακήρυξης 
Innocenti το 1990 και της 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.  
ΙΙ. Eντός των μαιευτηρίων: Εφαρμογή των 10 Βημάτων και δημιουργία συντονιστικού 
φορέα υποστήριξης της πρωτοβουλίας των «φιλικών προς τα βρέφη νοσοκομεία», με 
σκοπό την οργάνωση των ενδιαφερόμενων πλαισίων προς αυτή την κατεύθυνση, την 
αξιολόγησή της και τελικά την πιστοποίησή της. 
 
Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ: 
 
Η καμπάνια δημοσιότητας, επικοινωνίας & ευαισθητοποίησης για την Αλκυόνη είναι 
μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης με δράσεις και υλικά 
σε επίπεδο above-the-line (ATL) και below-the-line (BTL).  
Το επόμενο διάστημα θα τρέξουν επίσης τρία τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, 
υλικό των οποίων θα δοθεί προς δυνητική αξιοποίηση στον ανάδοχο. 
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Ο μητρικός θηλασμός είναι «ο δρόμος της φύσης...η αρχή της πιο δυνατής σχέσης της 
ζωής σας». Το σλόγκαν της Αλκυόνης είναι: «Επιλέγω Θηλασμό» ενώ επισυνάπτεται 
και το λογότυπο προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Σε όλα τα 
παραδοτέα πρέπει να υπάρχει εννοιολογική και δημιουργική συνοχή (conceptual 
consistency). 
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. 

4. Ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που σχετίζονται άμεσα 

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

μητρικό θηλασμό. 

5.  Ευαισθητοποίηση εργοδοτικών οργανώσεων με σκοπό την προστασία του 

θηλασμού στο χώρο εργασίας. 

6. Υποστήριξη θηλαζουσών σε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν, από 

εκπαιδευμένους από επαγγελματίες υγείας.  

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

8. 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 

75%) των μελλουσών μητέρων διαμορφώνουν την πρόθεση ή όχι να θηλάσουν 

στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Επιπλέον έχει βρεθεί ότι τα προγράμματα 

αυτά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά, όταν εμπλέκονται και οι σύντροφοί τους.  

Η θετική στάση του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να είναι 
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καθοριστική στην απόφαση μιας μητέρας να θηλάσει ή να συνεχίσει το 

θηλασμό. 

ΚΟΙΝΑ- ΣΤΟΧΟΣ: 
 

I. Ο γενικός πληθυσμός με έμφαση τις εγκύους και τις θηλάζουσες. 

II. Οι επαγγελματίες υγείας. 

III. Εργοδοτικοί φορείς. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

1ο τρίμηνο Α1,3,4,6,10,11,12/Β 4,7,8 

2ο τρίμηνο Α2,3,4,5,6,7,8,9/Β 2 αβ ,4,5,6,7 

3ο τρίμηνο Α,3,4,5,6,7,8,9/ Β1 αβ ,  5,6,7,8, 

4ο τρίμηνο Α13/ B3αβγ 

 
 
ΤΑ «ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ» 
 
Τα «Δέκα Βήματα», τα οποία ψηφίστηκαν για πρώτη φορά το 1989 από τον 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 της απαραίτητες δεξιότητες για την 
εφαρμογή της της πολιτικής. 
3. Πληροφόρηση όλων των εγκύων για τα οφέλη και το χειρισμό του θηλασμού. 
4. Παροχή βοήθειας στις 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. 
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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 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 την υποστήριξη 

του Υπουργείου Υγείας. Η γραμμή επικοινωνίας 10525 στελεχώνεται από έμπειρο 

επιστημονικό προσωπικό, μαίες και παιδιάτρους. Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες 

09:00 – 17:00 και Σάββατο ο9:00-14:οο και παρέχει ενημέρωση σχετικά με το 

θηλασμό και συμβουλευτική στις θηλάζουσες. 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 

Με στόχο την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της περιγεννητικής περιόδου η «Αλκυόνη: 

Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού» εγκαινίασε και 

υποστηρίζει τη λειτουργία ιατρείου θηλασμού στο Κέντρο Υγείας Παιδιού 

Καισαριανής. Στο πλαίσιο αυτό εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας ενημερώνουν 

έγκυες και μητέρες, με ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις.  

 
«ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΡΕΦΗ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 
Έχει διαπιστωθεί ότι η κατάλληλη οργάνωση των μαιευτικών μονάδων μπορεί να 
συμβάλει σε καθοριστικό βαθμό στην αύξηση των ποσοστών έναρξης και διατήρησης 
του ποσοστού του μητρικού θηλασμού. Ένα πετυχημένο μοντέλο οργάνωσης 
μαιευτικών μονάδων είναι τα «φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία» (ΦΒΝ) που 
αποδεδειγμένα έχουν συμβάλει στην αύξηση των ποσοστών του μητρικού θηλασμού 
σε πολλές χώρες. 
Τα ΦΒΝ πιστοποιούνται με βάση την ικανότητα τους να πληρούν τα 10 βήματα, που 
έχουν θεσπιστεί από τoυς ΠΟΥ/UNICEF και που αυξάνουν την πιθανότητα να 
εγκατασταθεί με επιτυχία ο μητρικός θηλασμός, καθώς και τον κώδικα εμπορίας 
υποκαταταστάτων μητρικού γάλακτος. Τα μαιευτικά κέντρα που αποκτούν την 
πιστοποίηση αυτή παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια: o αριθμός 
τους έφτανε σχεδόν 20,000 σε 150 χώρες μέχρι το 2005.  
Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο δύο πιστοποιημένα Φιλικά προς τα βρέφη 
νοσοκομεία. Οι λόγοι αυτής της κατάστασης είναι πολλοί και ορισμένοι 
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αναγνωρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως συχνά αίτια-εμπόδια στη διαδικασία 
«στροφής» ενός νοσοκομείου ως φιλικό προς τα βρέφη. Ενδεικτικά αναφέρονται η 
συχνή χορήγηση υποκαταστάτων μητρικού γάλακτος, χωρίς πάντα να υπάρχει 
ιατρικός λόγος, η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων από εταιρείες εμπορίας 
υποκατάστατων γάλακτος και η προώθηση υποκαταστάτων μέσα από δείγματα, 
κουπόνια αγοράς και άλλα διαφημιστικά. 
Ένας εξίσου σημαντικός ανασταλτικός παράγων είναι η ελλιπής εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας σε θέματα θηλασμού με αποτέλεσμα οι μητέρες σε πολλές 
περιπτώσεις να λαμβάνουν λάθος ή αντικρουόμενες συμβουλές. Επίσης είναι σε πολλά 
μαιευτήρια συχνή η πρακτική του αποχωρισμού του βρέφους από τη μητέρα με 
αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται πρακτικά η συνδιαμονή (rooming –in) της μητέρας 
με το νεογνό, που είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία της εγκατάστασης του 
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 της φορές «τραυματικής» 
διαδικασίας του θηλασμού ξεπερνιούνται πολύ γρήγορα.   

3. Να αγγίξουμε το σύνολο της κοινωνίας τόσο ως προς την αναγκαιότητα όσο και 
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  
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μέσω (α). της δημιουργίας της ενιαίας επικοινωνιακής πλατφόρμας, (β). χτισίματος 

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

ενεργειών ώστε να είναι άμεσα και εύληπτα τα κύρια μηνύματά της. 

 

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  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 διαφορετικών υλικών 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 προσεγγίσει κυρίως τη ψυχοσύνθεση της σύγχρονης γυναίκας κάθε ηλικίας, 

 να μην εκνευρίσει ούτε να κουράσει,   

 να κινητοποιήσει, να ενημερώσει, να ενισχύσει την προτίμηση  

 σε κάθε περίπτωση να αγγίζει με ευαισθησία το θέμα. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 
Οι μετακινήσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην προώθηση του μητρικού θηλασμού όπως η 
διεξαγωγή  εργαστηρίων ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας (παιδιάτρων, 
γυναικολόγων, μαιών, νοσοκόμων) οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με εγκύους 
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και νέες μητέρες ως προς το μητρικό θηλασμό, σε διάφορες πόλης της χώρας ( 
Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Έδεσσα, Ιωάννινα, Πάτρα, Κρήτη, Σάμο, Αλεξανδρούπολη). 
Αναλυτικότερα: 
Η συμμετοχή  σε συνέδρια επαγγελματιών υγείας προκειμένου να γίνει η ορθή 
προβολή για τη χρήση του εγχειριδίου και του εντύπου για το μητρικό θηλασμό, όπως 
το Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών-Μαιευτών, και το 
Πανελλήνιο Συνέδριο γυναικολογίας,  Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο. 
Η μετακίνηση στο εξωτερικό αφορά στην Διεθνή Πιστοποίηση Συμβούλου Γαλουχίας 
από την  International Board Certified – IBCLC, προκειμένου να αποκτηθούν  οι 
ειδικές γνώσεις, η δεξιοτεχνία και η ορθή επαγγελματική στάση ώστε με τη σειρά του 
να παρέχει ποιοτική, θεωρητική και πρακτική βοήθεια, συμπαράσταση και 
υποστήριξη στα μωρά και στις μητέρες, για να καταφέρουν να θηλάσουν. Οι Διεθνώς 
Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC δουλεύουν για την πρόληψη και την 
επίλυση των προβλημάτων Μητρικού Θηλασμού. Ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την 
πρωτοβουλία των γονέων και την συμμετοχή τους στις αποφάσεις που αφορούν το 
παιδί τους πριν και μετά την γέννησή του. Γενικότερα ενθαρρύνουν ένα κοινωνικό 
περιβάλλον που υποστηρίζει τις θηλάζουσες οικογένειες και συμβάλλουν στην 
βελτίωση των πρακτικών του Μητρικού Θηλασμού και αυξάνουν τα ποσοστά 
επιτυχίας. 

Οι Διεθνώς Πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Γαλουχίας IBCLC πληρούν τις ιδανικές 
προϋποθέσεις ώστε να βοηθήσουν τα νοσοκομεία να γίνουν "φιλικά προς τα βρέφη" 
(Baby Frienly Hospital), σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
και της UNICEF. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τμήμα Α’: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας 
– ευαισθητοποίησης, συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός 60.000,00 
ευρώ 
 

        ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

Α.1 
Σχεδιασμός 
Καμπάνιας  

Στρατηγική επικοινωνίας, 
μεθοδολογική προσέγγιση, 

κεντρικά μηνύματα, 
δημιουργικές προτάσεις, 

προσχέδια και 
παραδείγματα (references),  

τεκμηρίωση προτάσεων, 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα,  

περιγραφή δημιουργικής 
ομάδας,  αναλυτικός 

προτεινόμενος 
προϋπολογισμός (ανά 

ενέργεια/παραδοτέο) - σε 
μορφή παρουσίασης PPT ή 

άλλη 

1       

Α.2 

Προβολή-
Διαφήμιση σε 

μετρό, 
λεωφορεία, 

τρόλεϊ 

Εξωτερική και εσωτερική 
προβολή-διαφήμιση σε 
σταθμούς και συρμούς, 

λεωφορεία και τρόλεϊ σε 
δίκτυο κεντρικών γραμμών 

του λεκανοπεδίου 
(σχεδιασμός και παραγωγή 
υλικού και αγορά του χώρου 

για 14 μέρες τουλάχιστον) 

-------    

Α.3 
Έντυπα   

 

Σχεδιασμός έντυπου σε 
μορφή 3πτυχου  ή/και  2π 

τυχου  
4       

Α.4 
Αφίσες 

 

Σχεδιασμός αφίσας 
(ενδεικτ. διάσταση Α3 ή/και 

Α2) 6 
      

Α.5 
Merchandizing  

 

Σχεδιασμός 4 δημιουργικών 
προτάσεων προωθητικού 

υλικού γενικής χρήσης (πχ. 
αυτοκόλλητα διπλής όψεως 
διαφόρων διαστάσεων, .... ) 

4       
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Α.6 
Viral   

Campaign 
 

Σχεδιασμός και Παραγωγή 
Δημιουργικών Προτάσεων 
viral επικοινωνίας (που να 

ενδείκνυνται για ευρεία 
διάχυση/προώθηση στο 

διαδίκτυο) που θα αυξήσει 
το Word-Of-Mouth – 
Υποστήριξη σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης σε 
συνεννόηση με την 
Αναθέτουσα Αρχή 

3       

Α.7 
Καταχωρήσεις 

   

Σχεδιασμός και  αποστολή 
καταχωρήσεων σε ΜΜΕ 

πανελλαδικά. Οι διαστάσεις 
θα προσδιοριστούν από τις 
ανάγκες του κάθε μέσου. 

3       

Α.8 
Web Banners 

 

Σχεδιασμός animated web 
banner. 3 διαφορετικές 
διαστάσεις ανά εκδοχή-

αποστολή στα μέσα 

4       

Α.9 
Ε-cards   

 
Δημιουργικό για e-cards  4       

Α.10 
Παραγωγή 

video 
                                                                           

Η παρουσίαση της 
Αλκυόνης διάρκειας max 5 

λεπτών, δυνατότητα cut 
version. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα 

προσδιοριστούν σε 
συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1       

Α.11 
Roll-up 
banners  

 
Σχεδιασμός roll-up banners  5       

A.12 
Banners (πχ. 

backdrop, 
outdoor, κτλ) 

Σχεδιασμός και 
προσαρμογές 

Οι διαστάσεις θα 
προσδιοριστούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

5       

Α.13 
Κατασκευή 

app 
 Για φορητές συσκευές 

Android και IOS  
1       
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Τμήμα Β’: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών 
δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης, συνολικός τμηματικός 
προϋπολογισμός 70.000,00 ευρώ 
 

        ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Β.1α 
Εγχειρίδιο για 
χρήση από 
Επαγγελματίες  

Σχεδιασμός –σελιδοποίηση 
εγχειριδίου 120 σελίδων, 4χρωμία  

1       

Β.1β 
Εγχειρίδιο για 
χρήση από 
Επαγγελματίες  

Εκτύπωση- Παραγωγή και 
αποστολή: 21Χ29, κλειστό, σελίδες 

120, 4χρωμία εξώφυλλου, 
εσωτερικό μονόχρωμο. Τα χαρτιά 
θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 

7000       

Β.2α 
Ενημερωτικό 
Υλικό  

Σχεδιασμός –σελιδοποίηση 
εγχειριδίου 28 σελίδων, 16,5 χ24 

4χρωμία 
1       

Β2β 
Ενημερωτικό 
Υλικό  

Εκτύπωση- Παραγωγή και 
αποστολή: σελίδες 28, 4χρωμία, 
Οι διαστάσεις και τα χαρτιά θα 
επιλεγούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή  

220.000       

Β.3α 
Tελική 
Έκθεση  

Σχεδιασμός –σελιδοποίηση 
τελικής έκθεσης 

1       

Β.3β 
Tελική 
Έκθεση  

Εκτύπωση- Παραγωγή και 
αποστολή: σελίδες 120,  4χρωμία, 

Οι διαστάσεις και τα χαρτιά θα 
επιλεγούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 

100       

Β.3γ 
Tελική 
Έκθεση  

Προσαρμογή σε ψηφιακό αρχείο 
Α4 pdf  

1       

B.4 
Roll up 
banners 

Παραγωγή μέγεθος 80 Χ200 
Παράδοση με τον υποστηρικτικό 

μηχανισμό. 
5       

B.5 
Banners 
(backdrop και 
outdoor) 

Παραγωγή Εκτύπωσης και 
Στήριξης Banners-Τοποθέτηση 

15       
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Β.6 Αφίσες  

Εκτύπωση αφίσας  (ειδικό χαρτί 
το οποίο θα επιλέξει η Αναθέτουσα 

Αρχή 170 γρμ, τετράχρωμη Α2 
ή/και Α3 ) 

1.000/6       

Β.7 Merchandising 

Παραγωγή και παράδοση των 4 
δημιουργικών προτάσεων 

προωθητικού υλικού γενικής 
χρήσης  

20.000/4    

Β.8 Έντυπα  

Εκτύπωση εντύπου δίπτυχου ή 
τρίπτυχου  (ειδικό χαρτί 180 γρμ 

το οποίο θα επιλεχθεί από την 
Αναθέτουσα αρχή, 2 όψεις, 

πίκμανση και δίπλωμα, 
τετραχρωμία) 

20.000/ 
5.000 ανά 

εκδοχή) 
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Τμήμα Γ’: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής, συνολικός τμηματικός προϋπολογισμός 28.500,00 ευρώ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – 
ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

4         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

4         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

4         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΘΗΝΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

4         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΡΟΔΟΣ – ΑΘΗΝΑ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

4         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΑΘΗΝΑ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

3         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΣΑΜΟΣ – ΑΘΗΝΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

4         

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014  - - 

1 ΗΜΕΡΑ (4 άτομα) 
1         
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ – 
ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014  2 

ΗΜΕΡΕΣ (4 άτομα) 
1         

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΑΘΗΝΑ – ΛΑΡΙΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – 
ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΗΜΕΡΕΣ 2 (4 

άτομα) 
1         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1  

4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2 
4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΙΩΑΝΝΙΝΑ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 

4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 

4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015: ΡΟΔΟΣ / 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 
4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΤΕΡΓΕΣΤΗ 

ΙΤΑΛΙΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 10 

3         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΣΑΜΟΣ / 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 
4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΣΑΜΟΣ / 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 
4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΠΑΤΡΑ / 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 
4         

mailto:alkyoni.thilasmos@ich.gr
mailto:inchildh@otenet.gr
ΑΔΑ: ΩΙΔΞ469ΗΣ3-ΣΗ6



 
 

  «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 

 

46 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014: ΝΑΥΠΛΙΟ / 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 1 

4         

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015: ΛΑΡΙΣΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 2 
4         

TRANSFER 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4 άτομα) 

1         

TRANSFER 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ –ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (4 άτομα) 

1         

TRANSFER 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4 άτομα) 

1         

TRANSFER 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (4 άτομα) 

1         

TRANSFER 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΡΟΔΟΥ – 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΡΟΔΟΥ (4 άτομα) 

1         

TRANSFER 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ (4 άτομα) 

1         

TRANSFER 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΑΜΟΥ – 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΣΑΜΟΥ (4 άτομα) 

1         
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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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 της. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά 

της και εισηγείται της 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 της όρους και της τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

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

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από της όρους και 

της 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 της προσφορές που μετά τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες 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 

Οι υποψήφιοι – και συγκεκριμένα τα άτομα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου- 

ενδέχεται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

 
3. Κριτήρια για την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση των παρακάτω πινάκων  

 

Πίνακας  Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για το Τμήμα Α: Σχεδιασμός 
υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης  
 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Α(α) 
Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του 

Έργου – Κατανόηση των απαιτήσεων 
70% 

Α.1 
Αναλυτική περιγραφή για το περιεχόμενο των επι  

μέρους παραδοτέων του έργου  
20% 

Α.2 
Στρατηγική επικοινωνίας, μεθοδολογική προσέγγιση, 

κεντρικά μηνύματα 
30% 

Α.3 

Δημιουργικές προτάσεις, προσχέδια και παραδείγματα 

(references), δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων 

εφαρμογών που θα κατατεθούν για την καμπάνια 

ευαισθητοποίησης του μητρικού θηλασμού «ΑΛΚΥΟΝΗ» 

20% 

Α(β) 
«Οργάνωση Υλοποίησης Έργου-Δομή, στελέχωση και 

λειτουργίας της ομάδας έργου» 
30% 

Α.4 
Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών (Φάσεις, 

Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα) 
10% 

Α.5 

Τρόπος οργάνωσης και διοίκησης Έργου και διαδικασίες 

υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση 

και εκτέλεση του έργου 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Πίνακας  Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για το Τμήμα Β: Εκτύπωση 

εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας  

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Β(α) 
Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του 

Έργου – Κατανόηση των απαιτήσεων 
70% 

Β.1 
Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του 

έργου, σαφήνεια της πρότασης  
30% 

Β.2 Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία την  

υλοποίηση των παραδοτέων: «δημιουργικό  

(καλλιτεχνική επιμέλεια, στήσιμο layout, παραγωγή  

ψηφιακών μακετών) για το σύνολο των εκτυπώσεων» 

40% 

Β(β) «Οργάνωση Υλοποίησης Έργου-Δομή, στελέχωση και 

λειτουργίας της ομάδας έργου»  
30% 

Β.3 

Οργάνωση και διοίκηση του έργου (Σχήμα διοίκησης.  

δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου.  

Λειτουργικότητα σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου σε  

όρους ποιότητας παραδοτέων και ρεαλιστικότητας  

χρονοδιαγράμματος, (οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος  

συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων)  

30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Πίνακας  Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για το Τμήμα Γ: Υπηρεσίες 

ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Γα 
Τεχνική Επάρκεια / Ποιότητα Προτεινόμενης λύσης 

στις Απαιτούμενες Υπηρεσίες 
75% 

Γ.1 Χρόνος ολοκλήρωσης κράτησης  20% 

Γ.2 

Πληρότητα δείγματος αναλυτικής κατάστασης των 

υπηρεσιών που θα έχουν παρασχεθεί (αναλυτικές 

καταστάσεις όπου ανά τρίμηνο θα αποτυπώνονται οι 

υπηρεσίες που θα έχουν παρασχεθεί) 

10% 

Γ.3 Ακύρωση κρατήσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό 10% 

Γ.4 Έκδοση βίζας 5% 
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Γ.5 
Επιλογή ξενοδοχείων πέραν των συμβεβλημένων στο 

εσωτερικό & το εξωτερικό 
20% 

Γ.6 Χρόνος διατήρησης e-tickets 5% 

Γ.7 Μεθοδολογία υλοποίησης  5% 

Γβ 
Τεχνική Επάρκεια / Ποιότητα Προτεινόμενης λύσης 

στις Επιθυμητές Υπηρεσίες 
25% 

Γ.8 

Τρόπος οργάνωσης και διοίκησης Έργου και διαδικασίες 

υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση 

και εκτέλεση του έργου. Ύπαρξη χωριστού τμήματος 

εξυπηρέτησης εταιριών. 

15% 

Γ.9 Σταθερό εύρος τιμών 5% 

Γ.10 Δικαιολογητικό για ακύρωση πτήσης 5% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

• Τα κριτήρια βαθμολογούνται με βαθμό από 100 έως 110 

• Βαθμό 100 παίρνει το κάθε κριτήριο όταν καλύπτονται ακριβώς οι 

προδιαγραφές του Διαγωνισμού, ενώ αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

• 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 100 έως 110) 

Ο τελικός βαθμός προσφοράς (ΤΒ) υπολογίζεται με βάση τους παρακάτω 

τύπους ανά τμήμα της παρούσας προκήρυξης: 

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΒ = Α1*20% + Α2*30% + Α3*20% + Α4*10% + Α5*20% 

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΤΒ = Β1*30% + Β2*40% + Β3*30%  

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΤΒ = Γ1*20% + Γ2*10% + Γ3*10% + Γ4*5% + Γ5*20% + Γ6*5% + 

Γ7*5% + Γ8*15% + Γ9*5% + Γ10*5%  
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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. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε τμήμα της προκήρυξης. 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού δύναται να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε 

περισσότερους  του ενός αναδόχους, σύμφωνα με την αξιολόγηση των προσφορών.  

 

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. 

Η τελική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε τμήμα της 
προκήρυξης. 
Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού δύναται να κατακυρώσει τον διαγωνισμό σε 

περισσότερους  του ενός αναδόχους, σύμφωνα με την αξιολόγηση των προσφορών 

 

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: 
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 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.  

 

6. Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές  

6.1. Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 
διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, καθώς και της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται να ασκηθεί ένσταση 
για λόγους νομιμότητας και ουσίας. 

6.2. Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες 
του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007.  

6.3. Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού, η Διοικούσα 
Επιτροπή κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών.  
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6.4. Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται 
και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και τη νομιμότητα των 
δικαιολογητικών τα οποία προσκομίζει ο προσωρινός ανάδοχος. 

6.5. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή, ως εξής: 

 6.5.1. Κατά της παρούσας προκήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. Επί της ένστασης αυτής γνωμοδοτεί η Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή 
εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6.5.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζομένου ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση 
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή και η 
αναθέτουσα αρχή εκδίδει τη σχετική απόφασής της, μετά από γνώμη της Επιτροπής. 
Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζομένου κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. 

6.5.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενος 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση 
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή και η 
αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της, το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

6.5.4. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, αναφορικά με τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο διαγωνιζόμενος έλαβε 
γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η 
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, 
στον προσωρινό ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Επιτροπή και η αναθέτουσα αρχή εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων. 

6.6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από 
τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
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6.7. Το σώμα της σχετικής απόφασης επί της ένστασης κοινοποιείται στους 
ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αναθέτουσας αρχής. Μαζί με την εν 
λόγω απόφαση κοινοποιείται και το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 

6.8. Για το παραδεκτό της άσκησης των ενστάσεων που προβλέπονται στις 
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου προσκομίζεται παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 1.000 €, δεδομένου ότι το 0,10% επί του 
προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 120 €, είναι κατώτερο του εν λόγω ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ……. 

ΠΑ ΤΗΝ …………………….. 

Στην Αθήνα την …………….. , 2014 , ημέρα ……, μεταξύ: 

1.      αφενός του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 
867/1979), που εδρεύει στην Αθήνα, με έδρα το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη», 1ος όροφος, οδός Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, που 
εδρεύει στην Αθήνα, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Κτήριο Σπύρου Δοξιάδη, 
και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 
αυτού κ. Νέου Πολυξένη , που εφεξής θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» και 

2.      αφετέρου ……………………………..  και η οποία  εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσης από τον από τον κ. ……………….  , κάτοχο του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας …………… του Α.Τ. ………, με ΑΦΜ ……………/Δ.Ο.Υ., που θα 
αποκαλείται εφεξής «Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη  

 Τις ανάγκες του έργου 2011ΣΕ09180092: «ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ»  εφεξής ΑΛΚΥΟΝΗ. 

 Την με αριθμ. ……/2013 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2 για την προμήθεια  
υπηρεσιών/υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας-ευαισθητοποίησης και την 
παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και 
εξωτερικού) 

 Το από ………. πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών, με την σχετική εισήγηση της προς την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 Την από …….. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για ανάθεση. 

Συμφωνήθηκαν, συν ομολογήθηκαν και συν αποφασίσθηκαν τα παρακάτω  : 

ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΑΘΕΣΗ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά ανά ομάδα 
παραδοτέων,  βάσει των όρων της διακήρυξης ………./2014, αναθέτει με την παρούσα 
σύμβαση στον Ανάδοχο το Υποέργο για την προμήθεια ………………………………….. 
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Ο Ανάδοχος αποδέχεται την άνω ανάθεση και δηλώνει ότι θα παρέχει τις Υπηρεσίες 
του στο πλαίσιο των κανόνων, ρυθμίσεων ή αποφάσεων που προκύπτουν από : 

α)Το σύνολο των Εφαρμοστέων διατάξεων του Εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως και αυτών που ενσωματώνουν στην εσωτερική έννομη 
τάξη, κανόνες Ευρωπαϊκού Κοινοτικού δικαίου β) Το  από ………. Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών διαγωνισμού 
Διακήρυξης ………/2014, δ)Την αρ. …………. 2014 απόφαση κατακύρωσης της 
Αναθέτουσας Αρχης και ε)Την υποβληθείσα από τον ανάδοχο Τεχνική και Οικονομική 
προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 2-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου όπως αναφέρεται στην διακήρυξη ………./2014 είναι η 
υλοποίηση του ή των τμήματος ή τμημάτων όπως περιγράφεται στην διακήρυξη: 
 
Τμήμα Α: Σχεδιασμός υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 
ευαισθητοποίησης   
ή 
Τμήμα Β: Εκτύπωση εγχειριδίων μητρικού θηλασμού και υλικών δημοσιότητας, 
επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  
ή 
Τμήμα Γ: Υπηρεσίες ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής 
 

ΑΡΘΡΟ 3-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης …../2013 η οποία αποτελεί 
και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης σε συνδυασμό με τις τεχνικές 
προσφορές του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 4-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσης μέχρι την 15η Μαΐου 2015, με μονομερές δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής 
για παράταση τρείς (3) έως εξι (6) μήνες χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.  

ΑΡΘΡΟ 5-ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

Συμφωνείται ότι η αμοιβή του Αναδόχου, για την παροχή του Έργου (συμβατικό 
αντάλλαγμα) σύμφωνα με την προσφορά του και την απόφαση ανάθεσης, για το 
τμήμα Α ορίζεται σε ……………… ευρώ, για το τμήμα Β ορίζεται σε ………………… ευρώ 
και για το τμήμα Γ ορίζεται σε ……………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την  
προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και  
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων,  
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ευθυνών και εγγυήσεών του σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της  
Σύμβασης. 
 
Η ως άνω Αμοιβή, είναι η μοναδική χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης. 
Στην Αμοιβή, περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και όλα τα έξοδα και οι 
δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που 
απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Σύμβασης όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:  
  
Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη  
χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα  
υπογραφής της Σύμβασης.  
  
Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές,  
οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά  
οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.  
 
Όλα τα παραπάνω, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι συνολικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή, απόσβεση ή διακανονισμό 
όλων των προηγουμένων με δική του δαπάνη.  
 
 Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών  
του βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συμφωνήθηκε η  
Αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της Αμοιβής  
αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται  
ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αμοιβής: 
 
Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους 
απασχόλησης, γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιμοποιήσει ο 
Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.  
  
Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται περισσότεροι 
ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, 
εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο 
Ανάδοχος.  
  
Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου.  
Κάθε άλλη συναφής περίσταση.  
  
Γίνεται μνεία, ότι το ενδεχόμενο μεταβολών όπως οι παραπάνω και οι κίνδυνοι που  
αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά τη σύνταξη της  
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προσφοράς του και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην Αμοιβή, δεδομένης της εμπειρίας  
του Αναδόχου στην εκτέλεση παρόμοιων έργων και στον υπολογισμό των σχετικών  
κινδύνων του Έργου. 
  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των 
φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νόμιμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
H αμοιβή -στον ανάδοχο- θα πραγματοποιείται με βάση την ολοκλήρωση – παράδοση 
του κάθε παραδοτέου σύμφωνα με τους πίνακες Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς 
του αναδόχου 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. 
 
Επισημαίνεται  ότι οι  πληρωμές θα  ακολουθούν την  ροή  χρηματοδοτήσεων του 
Έργου σύμφωνα  με  τις ισχύουσες διαδικασίες.  Σε  περίπτωση  μη  ομαλής ροής των 
χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν τη μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την 
Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ  να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που 
του  ζητείται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  ΚΑΝΟΝΙΚΑ. 

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. 

ΑΡΘΡΟ 6-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, το αργότερο κατά την υπογραφή της 
παρούσης,  στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος 
χωρίς ΦΠΑ (άρ. 25 παρ. 5, Π.Δ. 394/96), δηλαδή ποσόν ……………  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα παραμένει σε ισχύ 
καθόλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, αρχική και μετά παράταση, και θα 
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

ΑΡΘΡΟ 7-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη εκτέλεση του 
έργου και ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της, ώστε 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες  να είναι πάντοτε σε συμφωνία με των τεχνικών 
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προδιαγραφών της Διακήρυξης ……./2014. Η παραλαβή του έργου θα γίνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα πρακτικά  παραλαβής.  

ΑΡΘΡΟ 9-ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Για κάθε ημέρα τυχόν καθυστέρησης της παράδοσης των ειδών από τον Ανάδοχο 
όπως αυτά αναφέρονται στην Διακήρυξη …../2014 επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα 
με τα παρακάτω:  

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης,  τότε η Ανάδοχος εταιρεία 
υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 15% 
της μέσης ημερήσιας αξίας. Η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού 
διαιρεθεί η συνολική χρηματική αξία της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της 
συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του.  

• Αν παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα ημερών (30) από τις συμφωνηθείσες 
ημερομηνίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του 
αναθέτοντος. 

ΑΡΘΡΟ 10-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον Εργοδότη ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης ……/2014, της Σύμβασης, τους τεχνικούς 
κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες 
μεθόδους υλοποίησης παρομοίων έργων. 

ΑΡΘΡΟ 11-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ  

Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται ύστερα από εισήγηση της επιστημονικής 
Υπεύθυνου στη Διοικούσα επιτροπή και ακόλουθης απόφασης της τελευταίας σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. και αφού έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη 
της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.). Τυχόν 
τροποποιήσεις δεν δύναται να επιφέρουν καμία αύξηση του προϋπολογισμού. 

Τροποποίηση ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το 
φυσικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και η οποία θα αποτελεί 
Παράρτημα της αρχικής σύμβασης [Απόφαση ΔΕΚ C-496/1999 Cas Succhi di Frutta 
(σκ. 118-121)]. 
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Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε 
τρίτο ούτε να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του έργου, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή της.  

ΑΡΘΡΟ 12-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του 
Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
Εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση του αναφερόμενου έργου. 

ΑΡΘΡΟ 13-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο με δική του ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών 
ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων του Εργοδότη, του προσωπικού του ή τρίτων και για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά 
την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εξαιτίας πράξης ή 
παράλειψης αυτών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν ομοίως. 

ΑΡΘΡΟ 14-ΕΚΠΤΩΣΗ 

Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο των όρων της διακήρυξης και της σχετικής 
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή  ύστερα 
από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται 
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για αυτήν.  

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η εγγυητική 
επιστολή  καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση της 
Αναθέτουσας Αρχής  κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση.  

Για τη διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 394/96. 
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ΑΡΘΡΟ 15-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την 
από κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων 
προσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, 
και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο 
(δικονομικό και ουσιαστικό). 

ΑΡΘΡΟ 16-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης , η παρακολούθηση και η άσκηση 
εποπτείας από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής, η συγκέντρωση και διαβίβαση των 
δικαιολογητικών και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που ανακύπτει κατά την 
πορεία εκτέλεσης της σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου και την πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Η παρούσα Σύμβαση με την διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, αποτελούν 
ενιαίο σώμα και σύνολο. Σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων ή ερμηνειών υπερισχύει 
κατά σειρά ισχύος,  

(α) η Σύμβαση 

(β) η προσφορά   

(γ) η διακήρυξη   

Για την καλή εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………….. 

Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………… κατάστημα ………….. 8 Αθήνα εκ ποσού 

…………………….. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον  

Ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, σε απλά φύλλα 

χάρτου. 
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Η Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ι.Υ.Π. Ο/Η Ανάδοχος 

 
 

……………………. 

 
 

……..……………………………………………. 
Νέου Πολυξένη 

Πρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού 
……………………….. 
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