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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα 18/06/2014 

Αριθμ. Πρωτ. 1948 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1948/2014 

Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού  

Για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων υλοποίησης του Υποέργου 2  

 

«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ»  

 

Της Πράξης 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 

ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  (MIS: 372074)» 

 

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» 
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14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 

3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 

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 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

23% 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης 78.415,00 €  

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €65.592,03  ΦΠΑ: €12.822,97) 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, 

διοργάνωση ημερίδων  

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 36.408,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

31.440,00  ΦΠΑ: 4.968,00)   

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, 

επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 42.007,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς: 

38.780,00   ΦΠΑ:3.227,00) 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ 

AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372074 
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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: 2012ΣΕ09180045 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
21/07/2014  και ώρα 14:00 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
20/06/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 20/06/2014 ΑΥΓΗ 20/06/2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ 

Φ.Ε.Κ., ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΔ) Φ.Ε.Κ. 

79519 – 20/06/2014 

 

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» 
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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. 958/23-03-2012 και ΑΔΑ: Β44ΧΘ-7ΕΓ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013».  

2. Την απόφαση με αριθμ. 4493/11-1-2013 υλοποίησης υποέργου 1 με ίδια μέσα.  
3. Την απόφαση Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. 536/10-11-2011. 
4. Την απόφαση  78/17-1-2013 συγκρότησης Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης των παραδοτέων 

του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI 
THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ». 

5. Την με αριθμ. 50α/30-04-2013. απόφαση  Δ.Ε για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού. 
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 2139/02-06-2014/Φ.ΠΡΟΕΓΚ 372074_2 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) σχετικά µε την παρούσα 
Προκήρυξη.   
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

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 παροχή υπηρεσιών ταξιδίων, μετακινήσεων και διαμονής 

στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης 2012ΣΕ09180045 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  

(εφεξής «Π.Φ.Υ.») με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372074 και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη 
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Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 

Η παρούσα προκήρυξη δεν συνιστά κατάτμηση με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων των 

ΠΔ 60/2007 ή 59/2007. 

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) παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.  

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης, διοργάνωση ημερίδων καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, 

μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων  

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  

 Σχεδιασμός Ταυτότητας (λογότυπο, ονοματολογία, slogan) 

 Web banner/Roll up Banner 

 Merchandising 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση των εξής εγχειριδίων : 

I) Εγχειρίδιο για τη συστηματική παρακολούθηση παιδιών 2.000 αντίτυπα 

II) Εγχειρίδιο για την  νεύρο-αναπτυξιακή /συναισθηματική ανάπτυξη και αντιμετώπιση 

2.000 αντίτυπα 

III) Εγχειρίδιο για οδηγίες για την υποστήριξη των οικογενειών στο μεγάλωμα των παιδιών σε 

ηλικίες ''κλειδιά'' 2.o00 αντίτυπα 

IV) Έξοδα αποστολής εγχειριδίων – μαζική αποστολή 3.000 αντιτύπων εγχειριδίων (1.000 

από κάθε έκδοση) στην ελληνική επικράτεια 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οχτώ 

χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (78.415,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  

Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την υλοποίηση του Υποέργου 
2 «Δημοσιότητα και Μετακινήσεις» της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
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ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ». 
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για μία είτε για το σύνολο των 
τμημάτων του διαγωνισμού. 
Κατακύρωση δύναται να γίνει σε έναν ή και περισσότερους αναδόχους. 

 
2. Προϋπολογισμός  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας Πρόσκλησης, ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οχτώ 

χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε ευρώ (78.415,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €65.592,03  ΦΠΑ: €12.822,97) 

Ο επιμερισμός του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης είναι ως εξής: 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων  

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 36.408,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 31.440,00  ΦΠΑ: 4.968,00)   

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  

Συνολικός Τμηματικός προϋπολογισμός: 42.007,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(Προϋπολογισμός χωρίς: 38.780,00   ΦΠΑ:3.227,00) 

3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Κτίριο «Σπύρος Δοξιάδης»¨1ος 

όροφος  Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 1 – 11527 Αθήνα 

Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την  Διεύθυνση 

Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού υπεύθυνη για την 

υλοποίηση της πράξης. Τηλ: 2107701557 FAX:2107799245 ή στο email: inchildh@otenet.gr 

4. Κατάθεση προσφοράς: 

4.1 Οι υποψήφιοι μπορούν να  καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά είτε για το σύνολο των 

παραδοτέων όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β'.   

4.2 Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
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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 1948/2014  
 

4.3 Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 

– 14:00 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών από 20/06/2014 μέχρι και 21/07/2014 ώρα 14:00 

(30 ημέρες) 

Αποσφράγιση προσφορών: 23/07/2014 ημέρα Τετάρτη 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 

5. 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. 

6. 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, ατελιέ, στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών 

υπηρεσιών και άλλων σχετικών υπηρεσιών.  
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Τονίζεται ότι κάθε υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της 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, εφόσον 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' – ΠΙΝΑΚΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’- 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 

 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 λύνεται δικαστικώς. Ως κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια 
ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 

 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα απορρίπτονται. 
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 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. 
 

7. 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 

Δ’. 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 

8. 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» 
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Α.ΦΑΚΕΛΟΣ: «Δικαιολογητικά συμμετοχής» Τεκμηρίωση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

(δικαιολογητικά) επί ποινής αποκλεισμού  

 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: 

Α.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 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). 

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. 
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δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν όπου να δηλώνεται ότι: 

 (Ι.) ο υποψήφιος ανάδοχος: 

(α) είναι εγγεγραμμένος 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. 

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. 

 

Α.2. 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 3.920,75 €. 

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, ειδικότερα: 
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Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων – 1.820,40€ 

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης. 

Σχεδιασμός και εκτύπωση εγχειριδίων  2.100,35€ 

Α.3. 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 χρήσεις 

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 προς την χρηματοοικονομική 

ικανότητα του Υποψηφίου. 

Προς τεκμηρίωση της απαίτησης αυτής οι Υποψήφιοι θα πρέπει  

να υποβάλλουν: 

 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 
Διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων και στις 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. 

  Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται Υπεύθυνη Δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από 
ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για 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 

 

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ: «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 
την 
προσφορά του η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β της παρούσας. 
Κάθε προσφορά θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους ομάδων του 
Παραρτήματος Β και να είναι στο σύνολο των ζητουμένων ειδών της κάθε ομάδας (100%).  
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Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ: «Οικονομική προσφορά» 

o Συμπληρωμένος Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Γ') 

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 Γ'.  

9. 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 Δ. 

10. Σύμβαση  
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί από την διαδικασία ως ο προσφέρων την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα 

καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον 

οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει: 

-Εγγύηση καλής εκτέλεσης  η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

το ΦΠΑ, 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)]. 

11. Διάρκεια σύμβασης  
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Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015  

με δικαίωμα μονομερούς παράτασης της Αναθέτουσας Αρχής, 3 (τρεις) έως 6 (έξι) μήνες χωρίς αύξηση 

του προϋπολογισμού.  

12. 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 36.408,00 ευρώ, για το τμήμα Β ορίζεται σε 42.007,00 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 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: 
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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.  
 

13. 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 

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 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ πράξης 372074. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν: 
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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' – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – Αξιολόγηση Προσφορών 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – Σχέδια Συμβάσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

I. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΟΨΗ) 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί βασικό πυλώνα της φροντίδας υγείας. Συνιστά 
σφαιρική προσέγγιση στην υγεία καθώς συνθέτει πολλές πλευρές της: διάγνωση και θεραπεία σε 
εξωνοσοκομειακό επίπεδο φροντίδα για τις συνολικές ανάγκες των ασθενών μέσα στο οικογενειακό 
και κοινωνικό πλαίσιο ζωής τους· έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων μέσω προληπτικών ελέγχων· 
πρόληψη της ασθένειας μέσω αγωγής, καθιέρωσης συμπεριφορών και διαμόρφωσης φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει και προάγει την υγεία. 

Για τα παιδιά ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αφορά την 
παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης, και την εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων στο 
μεγάλωμα των παιδιών αλλά και στην εξέλιξη της ίδιας της οικογένειας. Ο παιδίατρος της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας φροντίζει τα παιδιά από την γέννηση τους μέχρι την μέση ή και 
την όψιμη εφηβεία. Οι ηλικίες αυτές έχουν μεγάλες διαφορές τόσο στις βιολογικές τους ανάγκες, 
όσο και στις συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές. 

Επιπλέον, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εφόσον λειτουργεί σωστά συμβάλλει σε σημαντική 
εξοικονόμηση πόρων. Για τον λόγο αυτό, ζητούμενο είναι όχι μόνο η προτυποποίηση των πρακτικών 
που ακολουθούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και ο καθορισμός των κριτηρίων 
παραπομπής σε νοσοκομεία ή άλλα ειδικά δευτεροβάθμια κέντρα. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει 
να καταστεί το επίκεντρο των συστημάτων υγείας. Στην Ελλάδα, οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
είναι κυρίως προσανατολισμένες στη θεραπευτική ιατρική, με υπερβολική κατανάλωση 
διαγνωστικής τεχνολογίας και φαρμάκων. Αυτό έχει αφενός σημαντικές οικονομικές συνέπειες και 
αφετέρου σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία (π.χ. ανάπτυξη αντοχής στα αντιβιοτικά, ιατρογενής 
νοσηρότητα κλπ.). Με λίγες εξαιρέσεις, η ιατρική εκπαίδευση και η επιστημονική παραγωγή στη 
χώρα μας είναι σχεδόν αποκλειστικά επικεντρωμένες στη νοσοκομειακή ιατρική. 

Συνήθως οι παιδίατροι, εκπαιδευμένοι στο πλαίσιο της ειδίκευσής τους σε δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια νοσοκομεία, καλούνται να ασκήσουν πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα χωρίς ειδική 
γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Σημειωτέον ότι κατά την εκπαίδευση στην ειδικότητα δεν 
προβλέπεται άσκηση στην πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα. Ωστόσο, η πλειονότητα των 
παιδιάτρων ασκούν το επάγγελμά τους εκτός νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2008, από το σύνολο των 3209 παιδιάτρων στην Ελλάδα, 
περισσότεροι από τα 2/3 εργάζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα.  

Η συστηματική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών είναι εξαιρετικά 
παραμελημένη στην Ελλάδα. Δεν έχει αναπτυχθεί σχετική παράδοση στη χώρα μας, δεν έχουν ποτέ 
διατυπωθεί θέσεις ομοφωνίας ή συστηματικές κατευθυντήριες οδηγίες, ούτε υπάρχει δομημένη 
εκπαίδευση των παιδιάτρων.  

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού / Διεύθυνση Κοινωνικής Παιδιατρικής, κατά τη δεκαετία του 
1980 είχε διαμορφώσει το «Ατομικό Δελτίο Μαθητή», σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και 
Παιδείας, το οποίο έκτοτε έχει καθιερωθεί ως εργαλείο προληπτικού ελέγχου των παιδιών σχολικής 
ηλικίας στην Α’ Δημοτικού, Δ’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και το οποίο έκτοτε δεν έχει 
αναμορφωθεί παρά την εξέλιξη των εμπειριών και την αναμόρφωση του αιτήματος, των κοινωνικών 
αλλαγών αλλά και των θεσμικών. Με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις για τον 
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προληπτικό έλεγχο των παιδιών, υπάρχει σήμερα ανάγκη για αναθεώρηση του «Ατομικού Δελτίου 
Μαθητή». 

Συνολικά, σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση για την συστημική 
βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των παιδιών στην Ελλάδα, μέσω της διαμόρφωσης 
κατευθυντήριων οδηγιών για τεκμηριωμένα αποτελεσματικές πρακτικές, της εκπαίδευσης 
λειτουργών υγείας και της εφαρμογής πιλότου επίδειξης και καλής εμπειρίας για συνολική 
φροντίδα, που περιλαμβάνει διαγνωστικές και θεραπευτικές πλευρές της εξωνοσοκομειακής 
παιδιατρικής φροντίδας, συστηματική παρακολούθηση της υγείας και της ανάπτυξης των παιδιών. 

 
 

II.  ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία της όλης προσπάθειας. 

Οι ελάχιστοι στόχοι επικοινωνίας που πρέπει να εξυπηρετηθούν από το παρόν έργο και στους 

οποίους οι δράσεις θα αποσκοπούν είναι τόσο η ενημέρωση όσο και η ευαισθητοποίηση των 

Επαγγελματιών Υγείας και των γονιών.  

 

III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες/υλικά για το Υποέργο 2 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: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση 

ημερίδων  

 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  

 Διοργάνωση Ημερίδων 
 

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 
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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, ενώ αν ο πελάτης φτάσει ξημερώματα και αναχωρήσει 

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. 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.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των 

αναγκών διοργάνωσης 4 ημερίδων (3 στην Αθήνα και 1 στην Θεσσαλονίκη) ως εξής: 

 Διοργάνωση  ημερίδας για παιδίατρους της Π.Φ.Υ. στην Αθήνα συμμετέχοντες 150 άτομα 

 Διοργάνωση ημερίδας για παιδίατρους της Π.Φ.Υ. στην Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντες 150 άτομα 

 Διοργάνωση ημερίδας για επαγγελματίες υγείας στην Αθήνα, συμμετέχοντες 150 άτομα 

Διοργάνωση ημερίδας για το ατομικό δελτίο μαθητή σε παιδίατρους στην Αθήνα, συμμετέχοντες 150 

άτομα 

 Διοργάνωση Ημερίδων 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την διοργάνωση ημερίδων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Για κάθε ημερίδα στην Αθήνα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

- Διεξαγωγή της εκδήλωσης σε χώρο που θα ενοικιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 

- Μικροφωνική εγκατάσταση 

- Ενοικίαση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνη/νες, projector, laptop κλπ)  

- Ελαφρύ γεύμα (μπουφές το μεσημέρι) 

- Καφέ, τσάι, βουτήματα καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 

Η ημερίδα στην Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- Διαμονή 6 ατόμων μελών της ομάδας έργου σε ξενοδοχείο (με ημιδιατροφή) για δύο διανυκτερεύσεις 

- Αεροπορικές μετακινήσεις των 6 ατόμων μελών της ομάδας έργου από και προς την Θεσσαλονίκη  

- Ενοικίαση κατάλληλου χώρου που θα ενοικιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό   

- Μικροφωνική εγκατάσταση 

- Ενοικίαση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνη/νες, projector, laptop κλπ)  

- Μεταφορά προς και από τον χώρο της εκδήλωσης των έξι ατόμων μελών της ομάδας έργου 

- Μεταφορά των έξι ατόμων μελών της ομάδας έργου Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – Ξενοδοχείο διαμονής – 

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. 

- Καφέ, τσάι, βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 

- Ελαφρύ γεύμα (μπουφές το μεσημέρι) 

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 Α 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) 

Το τμήμα Α θα υλοποιηθεί εντός 6 μηνών από τη υπογραφή της σύμβασης. 
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Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης. Σχεδιασμός και εκτύπωση των εξής εγχειριδίων : 

 Σχεδιασμός Ταυτότητας (λογότυπο, ονοματολογία, slogan) 

 Web Banner/roll up banner 

  Merchandising 

 Αφίσες 

 Εγχειρίδιο για τη συστηματική παρακολούθηση παιδιών 2.000 αντίτυπα 

 Εγχειρίδιο για την  νεύρο-αναπτυξιακή /συναισθηματική ανάπτυξη και αντιμετώπιση 2.000 αντίτυπα 

 Εγχειρίδιο για οδηγίες για την υποστήριξη των οικογενειών στο μεγάλωμα των παιδιών σε ηλικίες 

''κλειδιά'' 2.000 αντίτυπα 

 Έξοδα αποστολής εγχειριδίων – μαζική αποστολή (1.000 αντίτυπα από κάθε εγχειρίδιο), συνολικά 

3.000 βιβλία  

Σημειωτέον ό,τι σε ότι αφορά το τμήμα Β΄:  

 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. 

 Όλα τα παραδοτέα είναι ιδιοκτησία 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. 

Το τμήμα Β θα υλοποιηθεί εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
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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) 

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

 

Η οργάνωση των τεχνικών απαιτήσεων υπό μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή 

των τεχνικών προσφορών, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι διαγωνιζόμενοι επομένως 

υποβάλλουν υποχρεωτικά στον υποφάκελο 2 και με ποινή αποκλεισμού τους πίνακες συμπληρωμένους και με 

πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών όπου χρειάζεται σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα. 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). 

 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση 

ημερίδων  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για  την παροχή υπηρεσιών ταξιδιών, μετακινήσεων και διαμονής (εσωτερικού και εξωτερικού) του 

Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ / 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

Α.1 Μετακινήσεις 

Προμήθεια εισιτηρίων αεροπορικών, 

ακτοπλοϊκών, οδικών, 

σιδηροδρομικών γραμμών για 

οποιαδήποτε διαδρομή στο 

εσωτερικό 

Υ    
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Α.2 Μετακινήσεις  

Κράτηση εισιτηρίων μέσω 

αναγνωρισμένων αεροπορικών και 

ακτοπλοϊκών εταιρειών. 

Υ     

Α.3 Μετακινήσεις  
Διάθεση των οικονομικότερων 

εισιτηρίων ανά περίπτωση. 
Υ     

Α.4 Μετακινήσεις  

Δυνατότητα αλλαγής πτήσης ή/και 

δρομολογίου σε έκτακτες 

περιπτώσεις. 

Υ     

Α.5 Μετακινήσεις  

Ολοκλήρωση της κράτησης 

εισιτηρίων το αργότερο εντός δύο 

εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία ενημέρωσης του 

πρακτορείου. 

Υ     

Α.6 Μετακινήσεις  

Έκδοση των εισιτηρίων και των 

αντίστοιχων vouchers και 

ηλεκτρονική αποστολή των vouchers 

και e-tickets. 

Υ     

Α.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     

Α.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     

Α.9 Μετακινήσεις  

Επικοινωνία και συνεννόηση με τους 

μετακινούμενους για τη 

διευθέτηση των διαδικασιών 

μετακίνησης. 

Υ     

Α.10 Μετακινήσεις  
Συντονισμός και οργάνωση ομαδικών 

μετακινήσεων. 
Υ     
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Α.11 Μετακινήσεις  

Προμήθεια εισιτηρίων αεροπορικών, 

ακτοπλοϊκών, οδικών και 

σιδηροδρομικών γραμμών για 

οποιαδήποτε διαδρομή στο 

εξωτερικό. 

Υ     

Α.12 Μετακινήσεις  

Κράτηση εισιτηρίων μέσω διεθνώς 

αναγνωρισμένων αεροπορικών 

αερογραμμών. 

Υ     

Α.13 Μετακινήσεις  
Δυνατότητα έκδοσης βίζας, όπου 

απαιτείται. 
Υ     

Α.14 Διαμονή 

Εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία 

4 ή 3 αστέρων για οποιοδήποτε 

μέρος στο εξωτερικό, με επιλογή των 

οικονομικότερων ξενοδοχείων 

ανά περίπτωση. 

Υ     

Α.15 Διαμονή 
Εξασφάλιση διαμονής με παροχή 

πρωινού. 
Υ     

Α.16 Διαμονή Άμεση εξεύρεση ξενοδοχείου. Υ     

Α.17 Διαμονή 

Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείων 

πέραν εκείνων που 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση 

συνεργατών του πρακτορείου. 

Υ     

Α.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     

Α.19 Διαμονή 
Διαχείριση της πληρωμής των 

ξενοδοχείων. 
Υ     

Α.20 Μεταφορές 
Δυνατότητα ενοικίασης Ι.Χ. μετά από 

αίτημα της Αναθέτουσας αρχής. 
Υ     

Α.21 Μεταφορές 
Συνεργασίες με ταξί στο εξωτερικό, 

εφόσον απαιτείται. 
Υ     

Α.22 
Αίθουσα 

Εκδήλωσης 

Όπου απαιτείται, θα μισθώνεται 

αίθουσα κατάλληλη για τη διεξαγωγή 

της εκδήλωσης. Η χωρητικότητα της 

αίθουσας θα  είναι έως 200 άτομα, 

ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης. 

Υ   
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Η αίθουσα θα διαθέτει τις 

κατάλληλες υποδομές, ώστε να 

δέχεται τις Η/Μ εγκαταστάσεις ή / 

και οπτικοακουστικό εξοπλισμό 

Α.23 
Εξοπλισμός 

Αίθουσας 

Κατάλληλος ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός (μικροφωνική 

εγκατάσταση, μία έως τρεις οθόνες 

plasma ή LCD, projector, laptop κλπ). 

Υ   

Α.24 

Διαλείμματα 

καφέ και 

ελαφρύ 

γεύμα / 

γεύμα 

εργασίας 

Μπουφές στο χώρο της εκδήλωσης. 

Καφές, τσάι, βουτήματα θα είναι 

διαθέσιμα σε παρακείμενο χώρο καθ’ 

όλη την διάρκεια της ημερίδας 

Υ   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α.25 

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     

Α.26 

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     

Α.27 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα 

της Αναθέτουσας Αρχής εντός εικοσιτεσσάρων (24) 

ωρών από την υποβολή του εκάστοτε αιτήματος. 

Υ     

Α.28 

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     

Α.29 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τιμολογεί χωριστά την 

παρεχόμενη υπηρεσία  
Υ     

Α.30 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αίθουσες που θα 

φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις, τα ξενοδοχεία, οι 

εγκαταστάσεις και τα οχήματα να είναι σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε.Ε. για την 

προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και το αντίστοιχο εθνικό 

Υ   
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νομικό πλαίσιο. 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α.31 
Ο Ανάδοχος να είναι μέλος κάποιου κλαδικού 

συλλογικού οργάνου (ΗΑΤΤΑ κλπ). 
Π     

Α.32 

Ο Ανάδοχος να διαθέτει χωριστό τμήμα εξυπηρέτησης 

εταιριών και να διαθέτει συγκεκριμένους 

εργαζόμενους στην εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Π     

Α.33 

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     

Α.34 

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     
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Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης. Σχεδιασμός και εκτύπωση εγχειριδίων : 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την εκτύπωση υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ / 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

(ΝΑΙ/ΌΧΙ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

Β.1 
Ταυτότητα 
 

Σχέδιο λογότυπου: 
4χρωμία & 

ασπρόμαυρο/ 
Ονοματολογία/ 

Σλόγκαν. 

Υ  1  

Β.2 
Web Banner και 

Roll up Banner 

Σχεδιασμός flash web 
banner 300X250 
/Σχεδιασμός και 

παραγωγή roll up 
μέγεθος 80Χ200/ 

υποστηρικτικός 
μηχανισμός 

Υ  1+1  

Β.3 Merchandising  

Σετ από φάκελο, 

πρόγραμμα, μπλοκ, 

στυλό 

Υ  600/4  

Β.4 4 Αφίσες 

Σχεδιασμός αφίσας 

Εκτύπωση αφίσας 

(4χρωμία, Οι διαστάσεις 

και τα χαρτιά θα 

επιλεγούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή) 

Υ  100/4  

Β.5 

Εγχειρίδιο για 

τη συστηματική 

παρακολούθηση 

παιδιών 

Σχεδιασμός εξώφυλλου, 

σελιδοποίηση, 

τυπογραφικές 

διορθώσεις  

Υ   1   
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Β5.β 

Εγχειρίδιο για 

τη συστηματική 

παρακολούθηση 

παιδιών 

Εκτύπωση (ενδεικτ. 

βιβλιοδεσία: κόλλα, 

χωρίς αυτιά, 21Χ29, 

σελίδες 200, χαρτί 

σώματος: γραφής λευκό 

100 γρμ., χαρτί 

εξώφυλλου: velvet 300 

γρμ., 2χρωμία) 

Υ   2.000    

Β6.α 

Εγχειρίδιο για 

την  νευρο 

αναπτυξιακή 

/συναισθηματικ

ή ανάπτυξη και 

αντιμετώπιση / 

200 σελίδες 

Σχεδιασμός εξώφυλλου, 

σελιδοποίηση, 

τυπογραφικές 

διορθώσεις 

Υ   1   

Β6.β 

Εγχειρίδιο για 

την  νευρο 

αναπτυξιακή 

/συναισθηματικ

ή ανάπτυξη και 

αντιμετώπιση / 

200 σελίδες 

Εκτύπωση (ενδεικτ. 

βιβλιοδεσία: κόλλα, 

χωρίς αυτιά, 21Χ29, 

σελίδες 200, χαρτί 

σώματος: γραφής λευκό 

100 γρμ., χαρτί 

εξώφυλλου: velvet 300 

γρμ., 2χρωμία) 

Υ   2.000   

Β.7.

α 

Εγχειρίδιο για 

οδηγίες για την 

υποστήριξη των 

οικογενειών στο 

μεγάλωμα των 

παιδιών σε 

ηλικίες ''κλειδιά'' 

/ 200 σελίδες 

Σχεδιασμός εξώφυλλου, 

σελιδοποίηση, 

τυπογραφικές 

διορθώσεις  

Υ   1   

Β.7.

β 

Εγχειρίδιο για 

οδηγίες για την 

υποστήριξη των 

οικογενειών στο 

μεγάλωμα των 

παιδιών σε 

ηλικίες ''κλειδιά'' 

/ 200 σελίδες 

Εκτύπωση (ενδεικτ. 

βιβλιοδεσία: κόλλα, 

χωρίς αυτιά, 21Χ29, 

σελίδες 200, χαρτί 

σώματος: γραφής λευκό 

100 γρμ., χαρτί 

εξώφυλλου: velvet 300 

γρμ, 2χρωμία) 

Υ   2.000   
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B.8 

Έξοδα 

αποστολής 

εγχειριδίων  

Παράδοση 1000 πακέτα 

εγχειριδίων. Κάθε 

πακέτο αποτελείται από 

τα 3 εγχειρίδια   (3 

βιβλία σε κάθε πακέτο). 

Αποστολή σε 

επαγγελματίες υγείας σε 

διάφορες πόλεις της 

χώρας (τουλάχιστον 13 

προορισμοί) 

Υ  1000  

 

 

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): 

 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 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. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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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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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων, συνολικός τμηματικός 

προϋπολογισμός 36.408,00€ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ Η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
3         

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  – 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

3         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
3         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 3         

mailto:inchildh@otenet.gr
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

3         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
3         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1         

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

1         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
1         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1         
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

1         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
1         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1         

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

1         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
1         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1         
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

1         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
1         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1         

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

1         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
1         

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ - 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1         
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4* ΜΕ 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΔΙΑΜΟΝΗ 2 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
1         

Διοργάνωση  τριών (3) ημερίδων στην Αθηνα 

ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Ενοίκιο αίθουσας για 150 άτομα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 3         

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 
ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΛΑΦΡΙΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

2 coffee break και ένα light lunch break  
για 150 άτομα σε κάθε ημερίδα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 450         

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Ενοίκιο αίθουσας για 150 άτομα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1         

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 
ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΛΑΦΡΙΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

coffee and light lunch breaks  για 150 
άτομα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 150         
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Αεροπορικά εισιτήρια για μεταφορά 6 
ατόμων ομάδας ΠΦΥ  Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη – Αθήνα 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

6         

ΔΙΑΜΟΝΗ 
Διαμονή 6 ατόμων στην Θεσσαλονίκη 
2 διανυκτερεύσεις, Ξενοδοχείο 
τουλαχιστον 4* με ημιδιατροφή 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

12         

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
Μεταφορά 6 ατόμων Αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης - Ξενοδοχείο Διαμονής - 
Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 – 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 

1         

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
        ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ 

        ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ 

        ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ 

        ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – 

ευαισθητοποίησης. Σχεδιασμός και εκτύπωση εγχειριδίων. Τμηματικός προϋπολογισμός 

42.007,00 

        ΚΟΣΤΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Β.1 
Ταυτότητα 
 

Σχέδιο λογότυπου: 4χρωμία & 
ασπρόμαυρο/ 

Ονοματολογία/ Σλόγκαν. 
1    

Β.2 
Web Banner και 

Roll up Banner 

Σχεδιασμός flash web banner 
300X250 /Σχεδιασμός και 
παραγωγή roll up μέγεθος 

80Χ200/ 
Υποστηρικτικός μηχανισμός 

1+1    

Β.3 Merchandising  
Σετ από φάκελο, πρόγραμμα, 

μπλοκ, στυλό 
600/4    

Β.4 4 Αφίσες 

Σχεδιασμός αφίσας  

Εκτύπωση αφίσας 

4χρωμία, Οι διαστάσεις και τα 

χαρτιά θα επιλεγούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή 

100/4    

Β.5α 

Εγχειρίδιο για τη 

συστηματική 

παρακολούθηση 

παιδιών  

Σχεδιασμός εξώφυλλου, 

σελιδοποίηση, τυπογραφικές 

διορθώσεις  

1      

Β.5β 

Εγχειρίδιο για τη 

συστηματική 

παρακολούθηση 

παιδιών 200 

σελίδες 

Εκτύπωση (ενδεικτ. βιβλιοδεσία: 

κόλλα, χωρίς αυτιά, 21Χ29, 

σελίδες 200, χαρτί σώματος: 

γραφής λευκό 100 γρμ., χαρτί 

εξώφυλλου: velvet 300 γρμ., 

2χρωμία) 

2.000      

Β.6α 

Εγχειρίδιο για την  

νευρο αναπτυξιακή 

/συναισθηματική 

ανάπτυξη και 

αντιμετώπιση / 

200 σελίδες 

Σχεδιασμός εξώφυλλου, 

σελιδοποίηση, τυπογραφικές 

διορθώσεις  

1      
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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Β6β 

Εγχειρίδιο για την  

νευρο αναπτυξιακή 

/συναισθηματική 

ανάπτυξη και 

αντιμετώπιση / 

200 σελίδες 

Εκτύπωση (ενδεικτ. βιβλιοδεσία: 

κόλλα, χωρίς αυτιά, 21Χ29, 

σελίδες 200, χαρτί σώματος: 

γραφής λευκό 100 γρμ., χαρτί 

εξώφυλλου: velvet 300 γρμ., 

2χρωμία) 

2.000      

Β.7α 

Εγχειρίδιο για 

οδηγίες για την 

υποστήριξη των 

οικογενειών στο 

μεγάλωμα των 

παιδιών σε ηλικίες 

''κλειδιά'' / 200 

σελίδες 

Σχεδιασμός εξώφυλλου, 

σελιδοποίηση, τυπογραφικές 

διορθώσεις  

1      

Β.7β 

Εγχειρίδιο για 

οδηγίες για την 

υποστήριξη των 

οικογενειών στο 

μεγάλωμα των 

παιδιών σε ηλικίες 

''κλειδιά'' / 200 

σελίδες 

Εκτύπωση (ενδεικτ. βιβλιοδεσία: 

κόλλα, χωρίς αυτιά, 21Χ29, 

σελίδες 200, χαρτί σώματος: 

γραφής λευκό 100 γρμ., χαρτί 

εξώφυλλου: velvet 300 γρμ., 

2χρωμία) 

2.000      

B.8 
Έξοδα αποστολής 

εγχειριδίων  

Παράδοση 1000 πακέτα 

εγχειριδίων. Κάθε πακέτο 

αποτελείται από τα 3 εγχειρίδια   

(3 βιβλία σε κάθε πακέτο). 

Αποστολή σε επαγγελματίες 

υγείας σε διάφορες πόλεις της 

χώρας (τουλάχιστον 13 

προορισμοί) 

1000      
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI  

THN ANTIMETΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ» 
 

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:  inchildh@otenet.gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την με αριθμ. 50δ/30-04-2013 απόφαση 

της Δ.Ε. του Ι.Υ.Π. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, της βαθμολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα 

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

 

1. Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου  

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς. Ο όρος ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο 

συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενης υπηρεσίας σε σχέση 

με την προσφερόμενη τιμή. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του 

αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

(i) Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής/ Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Γ.  

Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείς 

προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται 

από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και 

Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

(iii) Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

(iv) Τελική Αξιολόγηση. 

2. Κριτήρια για την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση του παρακάτω πίνακα 
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Πίνακας  Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για το Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, 

διαμονής, διοργάνωση ημερίδων 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Α(α) 
Τεχνική Επάρκεια / Ποιότητα Προτεινόμενης λύσης 

στις Απαιτούμενες Υπηρεσίες 
70% 

Α.1 Χρόνος ολοκλήρωσης κράτησης  15% 

Α.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% 

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

Α.4 
Επιλογή ξενοδοχείων πέραν των συμβεβλημένων στο 

εσωτερικό & το εξωτερικό 
10% 

Α.5 Μεθοδολογία υλοποίησης  25% 

Α(β) 
Τεχνική Επάρκεια / Ποιότητα Προτεινόμενης λύσης 

στις Επιθυμητές Υπηρεσίες 
30% 

Α.6 

Τρόπος οργάνωσης και διοίκησης Έργου και διαδικασίες 

υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση 

και εκτέλεση του έργου.  

20% 

Α.7 Σταθερό εύρος τιμών 5% 

Α.8 Δικαιολογητικό για ακύρωση πτήσης 5% 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Πίνακας  Κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς για το Τμήμα Β : Παροχή υπηρεσιών και υλικών 

δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης. Σχεδιασμός και εκτύπωση εγχειριδίων. 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Β(α) 
Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου – 

Κατανόηση των απαιτήσεων 
80% 

Β.1 

Αναλυτική περιγραφή για το περιεχόμενο των επιμέρους παραδοτέων 

του έργου. Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του 

έργου, σαφήνεια της πρότασης. 

20% 

Β.2 

Δημιουργικές προτάσεις, προσχέδια και παραδείγματα, που θα 

κατατεθούν για την ταυτότητα του παρόντος έργου -  (λογότυπο, 

ονοματολογία, slogan)  
30% 

Β.3 

Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία την υλοποίηση των 

παραδοτέων: «δημιουργικό (καλλιτεχνική επιμέλεια, στήσιμο layout, 

παραγωγή ψηφιακών μακετών) για το σύνολο των εκτυπώσεων» 

30% 

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

λειτουργίας της ομάδας έργου» 
20% 

Β.4 
Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών (Φάσεις, 

Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα) 
10% 

Β.5 

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) 

10% 

 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  
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• Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών της κάθε ομάδας  

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

Τμήμα Α: ΤΒ = Α1*15% + Α2*10% +Α3*10%+Α4*10%+Α5*25%+Α6*20%+Α7*5%+Α8*5%  

Τμήμα Β: ΤΒ = Β1*20%+Β2*30%+Β3*30+Β4*10%+Β5*10% 

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 
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5. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης / Κατακύρωση / Υπογραφή Σύμβασης  

 

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

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' 

αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω  δικαιολογητικά και έγγραφα, 

διαφορετικά θα αποκλεισθεί. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

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

κήρυξης σε πτώχευση 

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

έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) 

μηνών από την ημερομηνία υποβολή τους. 

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

σειρά βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την 

Σύμβαση μαζί του. 

5.1 Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού/Αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στη Δ.Ε. της Αναθέτουσας Αρχής την ανάθεση 

του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η Δ.Ε. της 

Αναθέτουσας Αρχής εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση. 

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

προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα 

καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του 

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

παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

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

 

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.  
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6.3. Αποφασίζον όργανο είναι το όργανο διενέργειας του Διαγωνισμού, η Διοικούσα Επιτροπή κατόπιν 

σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/Αξιολόγησης Προσφορών.  

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. 

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 
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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 78,42 €, είναι κατώτερο του εν λόγω ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» Της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ 

ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  (MIS: 372074)», για το 

Τμήμα Α: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων 

Ή το  

Τμήμα Β: Παροχή υπηρεσιών και υλικών δημοσιότητας, επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης.  

Στην Αθήνα σήμερα, ………………., το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, που εδρεύει στην Αθήνα, με έδρα το Νοσοκομείο 
Παίδων «Αγία Σοφία», Κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη» 1ος όροφος, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο της 
Διοικούσας Επιτροπής αυτού κ. Τσουμάκα Κωνσταντίνου, καλούμενο στο εξής «Αναθέτων» 
και, αφετέρου, του ………………………………., που εδρεύει στην ………………………., με φορολογικά στοιχεία  
ΑΦΜ……………….., ΔΟΥ………………, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον ………………………., υπό την ιδιότητά του 
ως ……………………………. σύμφωνα με …………………………………………….., το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
Σύμβαση ως "ο Ανάδοχος", συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  
 
Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την από …../……/…….. 
Διακήρυξη (εφεξής "Διακήρυξη") και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου ………………….. 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (εφεξής "Κατακύρωση") και κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο ………………………………., ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του …..<Έργου ή τμήματος του έργου>…… σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.  
 
Κεφάλαιο 1 - Προκαταρκτικές Διατάξεις  
 
Άρθρο 1 - Ορισμοί  
 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο:  
Διοικητική Εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.  
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται 
βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.  
Έργο: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
Ημέρα: …………………………….  
Παραδοτέα: όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.  
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την 
επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του 
χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά 
την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.  
Προσφορά: η, από <…ημερομηνία κατάθεσης, αριθ. Πρωτ….> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.  
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, 
όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, με τα παραρτήματα της.  
Συμβατικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
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Άρθρο 2 - Αντικείμενο του Έργου  
 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του τμήματος πρώτου του υποέργου του  Έργου  

«Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων» που περιλαμβάνει:  

Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες/υλικά για το Υποέργο 2 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: Υπηρεσίες ταξιδίων, μετακινήσεων, διαμονής, διοργάνωση ημερίδων  

 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  

 Διοργάνωση Ημερίδων 
 
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, ενώ αν ο πελάτης φτάσει ξημερώματα και αναχωρήσει 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. 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.  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών 
διοργάνωσης 4 ημερίδων (3 στην Αθήνα και 1 στην Θεσσαλονίκη) ως εξής: 
 Διοργάνωση  ημερίδας για παιδίατρους της Π.Φ.Υ. στην Αθήνα συμμετέχοντες 150 άτομα 
 Διοργάνωση ημερίδας για παιδίατρους της Π.Φ.Υ. στην Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντες 150 άτομα 
 Διοργάνωση ημερίδας για επαγγελματίες υγείας στην Αθήνα, συμμετέχοντες 150 άτομα 

Διοργάνωση ημερίδας για το ατομικό δελτίο μαθητή σε παιδίατρους στην Αθήνα, συμμετέχοντες 150 άτομα 
 Διοργάνωση Ημερίδων 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την διοργάνωση ημερίδων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.  
Για κάθε ημερίδα στην Αθήνα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
- Διεξαγωγή της εκδήλωσης σε χώρο που θα ενοικιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. 
- Μικροφωνική εγκατάσταση 
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- Ενοικίαση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνη/νες, projector, laptop κλπ)  
- Ελαφρύ γεύμα (μπουφές το μεσημέρι) 
- Καφέ, τσάι, βουτήματα καθ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 
 
Η ημερίδα στην Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
- Διαμονή 6 ατόμων μελών της ομάδας έργου σε ξενοδοχείο (με ημιδιατροφή) για δύο διανυκτερεύσεις 
- Αεροπορικές μετακινήσεις των 6 ατόμων μελών της ομάδας έργου από και προς την Θεσσαλονίκη  
- Ενοικίαση κατάλληλου χώρου που θα ενοικιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό   
- Μικροφωνική εγκατάσταση 
- Ενοικίαση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οθόνη/νες, projector, laptop κλπ)  
- Μεταφορά προς και από τον χώρο της εκδήλωσης των έξι ατόμων μελών της ομάδας έργου 
- Μεταφορά των έξι ατόμων μελών της ομάδας έργου Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – Ξενοδοχείο διαμονής – Αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης. 
- Καφέ, τσάι, βουτήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 
- Ελαφρύ γεύμα (μπουφές το μεσημέρι) 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει αναλυτικό «Σχέδιο Υλοποίησης Έργου» εντός 10 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης στο οποίο θα αναλύονται θέματα όπως α) Καθορισμός του έργου (στόχοι, εύρος του έργου, 
μέθοδος υλοποίησης, παραδοτέα κλπ., β) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, γ) Οργάνωση του έργου (εμπλεκόμενοι ρόλοι και 
αρμοδιότητες  
Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
αναλυτικά στη Σύμβαση. 
 
Άρθρο 3 - Γλώσσα της Σύμβασης  
 
Κάθε επικοινωνία (προφορική και γραπτή) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 19 κατωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και 
υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα 
συνοδεύει.  
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και 
προς τα Ελληνικά για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του 
Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτοτύπου, υπερισχύει η επικυρωμένη μετάφραση 
του πρωτότυπου εγγράφου στη ξένη γλώσσα.  
 
Άρθρο 4 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών  
 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του 
Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ενώ, για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις 
αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη η Προσφορά του Αναδόχου και η Διακήρυξη, με την αναφερόμενη σειρά ισχύος και μόνο 
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Αστικού Κώδικα.  
 
Άρθρο 5 - Έγγραφη Επικοινωνία  
 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, 
και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή 
απόφαση θα είναι γραπτή.  
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές Εντολές) 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή/και ιδιοχείρως ως ακολούθως:  
Για την Αναθέτουσα Αρχή:  

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
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Μεσογείων 38-40 
Αθήνα Τ.Κ 11527, Αθήνα 

Πληροφορίες: !!!!!!! 
Τηλ.: 2107701557,2107799244 

Fax : 2107799245 
 

Για τον Ανάδοχο: 
<Επωνυμία> 

<διεύθυνση, αριθ. τηλ., αριθ. fax> 
Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και 
την απόδειξή της 
 
Άρθρο 6 - Εμπιστευτικότητα  
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος 
ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα ανακαλύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του 
Έργου που αυτός ή οι συνεργάτες ή υπεργολάβοι του θα εκτελέσουν, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Για τους σκοπούς του παρόντος όρου, ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται, πέραν των όσων ρητά 
χαρακτηρίζονται ως τέτοια, και όσες πληροφορίες και στοιχεία ακόμα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, έστω και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ρητά ως εμπιστευτικά. Εμπιστευτική θεωρείται κατά περίπτωση ακόμα και πληροφορία, η οποία μπορεί 
να είναι ευρύτερα γνωστή, όμως δομείται με τρόπο που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ή αξία.  
Ο Ανάδοχος οφείλει:  

 να μεταφέρει και να επιβάλει την ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας στο προσωπικό του, στους 
υπεργολάβους του, στους συνεργάτες του και στους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την 
εκτέλεση του παρόντος Έργου.  

 να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους 
ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 
χώρους ή εταιρείες.  

 να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης της 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διακινούνται στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου. Η εμπιστευτικότητα 
των πληροφοριών στα πλαίσια λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί και θέμα τεχνικής φύσεως 
και θα αντιμετωπίζεται στις σχετικές μελέτες εφαρμογής / ασφαλείας.  

 να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την προηγούμενη προς τούτο έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.  

 
Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.  
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την 
εκτέλεση του παρόντος Έργου και είναι αναγκαίες προς τούτο, υποχρεώνεται όμως να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί 
είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.  
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
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Επίσης, η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή 
έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός 
Προμηθειών), όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18.  
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εκτελεί την 
εργασία κατ΄ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής και βαρύνεται αναλόγως με όλες τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
και του ιδίου, ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 
2472/1997. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα ειδικά προβλεπόμενα 
στη Διακήρυξη ή τη Σύμβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του Ν. 2472/1997.  
Τέλος, και σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε 
γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και οι οποίες δεν του ανήκουν, για 
σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού.  
 
Άρθρο 7 - Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.  
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή 
του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα.  
Με την επιφύλαξη της ανωτέρω εξαίρεσης, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ . 
118/2007, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18.  
 
Άρθρο 8 – Υπεργολαβίες  
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που τυχόν έχει προσδιορίσει στην 
Προσφορά του σύμφωνα με το άρθρο 41 του Π.Δ. 60/2007, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην Προσφορά του 
τμήμα του Έργου. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.  
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, 
όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.  
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει άμεσα υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά του σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η 
αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας 
ή την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, γνωστοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και 
περιγράφοντας επακριβώς το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη 
συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη.  
Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση αντικατάστασης του υπεργολάβου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένη, τόσο ως 
προς το αίτημα του Αναδόχου, όσο και ως προς την απόφαση έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Σε περίπτωση αντικατάστασης του υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή φέρει την ευθύνη κοινοποίησης στην αρμόδια 
Διαχειριστική και Χρηματοδοτική Αρχή του έργου.  
Τυχόν αντικατάσταση θα γίνεται μόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της Σύμβασης.  
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Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, αυτή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2004/18.  
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  
 
Άρθρο 9 - Τροποποίηση  
Η Σύμβαση τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.). 
Οι παραπάνω προϋποθέσεις απαιτούνται σωρευτικά.  
Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δεν δύναται να μεταβάλλει ουσιωδώς τη Διακήρυξη και την Προσφορά του 
Αναδόχου.  
 
Κεφάλαιο 2 - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής  
 
Άρθρο 10 - Διάθεση Προσωπικού  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση, τον έλεγχο της 
πορείας εκτέλεσης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτή.  
Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου με δικό της στελεχιακό δυναμικό με στόχους:  

 Την αποτελεσματική επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου του Έργου.  

 Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των ενεργειών από πλευράς της 
που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή εκτέλεση του Έργου.  

 Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, χρηστικότητα, κλπ.).  

 Την ενεργό συμμετοχή της στην τεκμηρίωση των προτεινόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων από τον Ανάδοχο.  

 Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας της για την υποστήριξη όσο και για πιθανές μελλοντικές 
επεκτάσεις του Έργου με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων 
και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του 
Έργου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο, το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο σχήμα διοίκησης του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου, οι οποίοι θα μετέχουν 
ενεργά σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους εξαιτίας υπηρεσιακών ή 
άλλων αναγκών.  
 
Άρθρο 11 - Παροχή Εγγράφων - Πληροφοριών  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και 
γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του 
Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα ανωτέρω στοιχεία με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.  
 
Άρθρο 12 - Παροχή Πρόσβασης  
 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις ανάγκες του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει σε ορισμένα μέλη της ομάδας 
Έργου του Αναδόχου τους αναγκαίους χώρους όπου θα εργάζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, καθώς και 
τον απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου στοιχειώδη εξοπλισμό γραφείου.  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι δυνατόν να παρέχει τη δυνατότητα παραμονής του προσωπικού του Αναδόχου στους χώρους 
εργασίας και σε ώρες εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της, κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα 
συμφωνηθούν από κοινού. Η Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια 
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του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και των συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, ιδίως δε 
ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Έργο.  
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την 
εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της.  
Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό 
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή 
αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου.  
 
Άρθρο 13 - Συνδρομή σε Θέματα Επικοινωνίας με Τρίτους  
 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία 
του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να 
τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.  
 
Κεφάλαιο 3 - Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Άρθρο 14 - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια 
και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
πάντα μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται, εφόσον 
του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ή/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με φυσική παρουσία, κατάλληλες αίθουσες 
δυναμικότητας 25 θέσεων εργασίας.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, τα μέλη που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία 
είναι από κοινού και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών 
από τη Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 
ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου.  
Περαιτέρω, σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας συνεχίζουν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για 
την εκτέλεση κατά το υπόλοιπο της Σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, τα 
εναπομείναντα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του 
μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο αντικαταστάτης, ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Άρθρο 15 - Κατάθεση Εγγυήσεων  
(i) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <…..αριθμός,& αρχή που εξέδωσε> εγγύηση 
ύψους <……..ποσό (ολογράφως και αριθμητικώς)> ευρώ, που καλύπτει το ………. του Συμβατικού Τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης είναι αορίστου διαρκείας, και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλομένους και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.  
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Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε 
την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση 
με τους ίδιους όρους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση.  
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται απαραιτήτως από νόμιμη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.  
 
Άρθρο 16 - Αντικατάσταση Προσωπικού Αναδόχου  
 
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται αποκλειστικά αυτός προς αποκατάστασή της.  
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, 
καθώς επίσης και υπεργολάβων και συνεργατών του, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα θα τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας και θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από αυτή 
πρόσωπα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τα παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού 
του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη σχετική 
αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης, θα πρέπει ο αντικαταστάτης να είναι αποδεκτός από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτή ή λύσουν τη συνεργασία τους με τον 
Ανάδοχο, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και, αφετέρου, να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η ευθύνη της οποιασδήποτε παραβίαση όρων της Σύμβασης (π.χ. 
εμπιστευτικότητα) εκ μέρους προσώπων που αποχωρούν από το Έργο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το 
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής, του Έργου ή, έμμεσα, του Έλληνα Πολίτη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην δυνατότητά 
του.  
Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση του Έργου, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 
και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται με το Έργο.  
 
Άρθρο 17 - Ασφάλιση  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή 
φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί 
κατά ή έπ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη 
του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς 
φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και να μεριμνά όπως και οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενο με 
αυτόν πρόσωπο πράξουν το ίδιο.  
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την 
εκτέλεση του Έργου, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
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υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων.  
 
Άρθρο 18 - Αποζημίωση  
 
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία 
απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών 
σημάτων εκ μέρους του ή εκ μέρους των υπεργολάβων ή συνεργατών του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την 
Προσφορά.  
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτή από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την εκτέλεση του Έργου, 
περιλαμβανομένων των υπεργολάβων του. Τα μέλη της ενώσεως ή κοινοπραξίας του Αναδόχου ευθύνονται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος με την 
παρούσα Σύμβαση, καθώς και για την καταβολή οποιουδήποτε ποσού που θα κληθεί ο Ανάδοχος να καταβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παρούσα, είτε αυτό συνίσταται σε οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση ή σε ποινική 
ρήτρα.  
Περαιτέρω, ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, 
εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του, ή την εκ μέρους των υπεργολάβων του ή των 
συνεργαζόμενων με αυτόν προσώπων, αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση θανάτου, πρόκλησης 
σωματικής ή άλλης βλάβης μέλους ή μελών του προσωπικού της ή τρίτων, καθώς και υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις 
της, αν τα περιστατικά οφείλονται σε πράξεις ή παραλήψεις του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του και 
των κατά οποιοδήποτε τρόπο συνδεομένων με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.  
 
Κεφάλαιο 4 - Κοινές Υποχρεώσεις  
 
Άρθρο 19 - Κοινές Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  
 
Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε Έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιμες μέρες από την 
αποδεδειγμένη παραλαβή του, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα και στα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση κατά την 
οποία παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.  
Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου και σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του 
Έργου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση στο Άρθρο 3 ανωτέρω.  
Ειδικότερα:  

 Η γλώσσα συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό 
λόγο.  

 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά Παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς 
παράδοση, νομικά έγγραφα κλπ.), θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.  

 Για τα Παραδοτέα που απορρέουν από την εκτέλεση του Έργου θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. Σε 
περίπτωση που κάποια Παραδοτέα, από τη μεθοδολογία ή από εργαλεία που πιθανά χρησιμοποιηθούν, 
παράγονται στην Αγγλική γλώσσα, αυτά θα μεταφραστούν, εφόσον απαιτηθεί, στην Ελληνική με φροντίδα, 
δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου και οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται και στις δύο εκδόσεις.  

 
Για την καθημερινή ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με τρόπο και στο βαθμό που κάτι τέτοιο θα είναι αποδεκτό και από τα δύο μέρη και δηλώνεται στη Σύμβαση 
που συνάπτεται.  
 
Κεφάλαιο 5 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης  
 
Άρθρο 20 - Πρόγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης  
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Εντός 20 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών, στο οποίο θα φαίνονται τα Παραδοτέα και οι πραγματικοί χρόνοι 
παράδοσής τους ή οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  
Το αναλυτικό πρόγραμμα καταρτίζεται σε συμφωνία με το συνολικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης και 
περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:  
(α) τη σειρά με την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να παραδώσει τα επιμέρους Παραδοτέα και να εκτελέσει όλες τις 
επιμέρους δραστηριότητες που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων 
παράδοσης / υλοποίησης,  
(β) τις προθεσμίες για την υποβολή και την έγκριση των ενδιάμεσων και τελικών Παραδοτέων,  
(γ) επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους 
Παραδοτέων και  
(δ) άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή.  
Η έγκριση του προγράμματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις.  
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές 
θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Αν, πάντως, η εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει 
και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.  
 
Άρθρο 21 - Προθεσμία Εκτέλεσης της Σύμβασης  
 
Η διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης.  
Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα της Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης 
και κάθε επιμέρους τμήματός της, με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να 
παρατείνεται μετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού, με την επιφύλαξη του άρθρου 
25 κατωτέρω και των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (άρθρο 32 
του Π.Δ. 118/2007).  
Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου 
σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.  
Όλες οι αναπροσαρμογές εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου.  
 
Άρθρο 22 - Μετάθεση Προθεσμίας Εκτέλεσης  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί 
μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται 
ύστερα από γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου (με τους ίδιους τεχνικούς όρους) και με την προϋπόθεση ότι οι λόγοι που 
συντρέχουν είναι λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, για συνολικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και, στις περιπτώσεις 
αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της 
Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  
Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί εντός των απώτατων ορίων που εκάστοτε ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από 
το ΕΣΠΑ.  
 
Άρθρο 23 - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις  
 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή 
συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:  
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1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί το συμβατικό τίμημα με τον 
αριθμό των ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος).  
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  
3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει 
οποιαδήποτε αποζημίωση.  
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  
5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών 
προθεσμιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση Δ.Σ. της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 
Αναδόχου.  
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το Έργο 
περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας 
που έχουν επιβληθεί.  
8. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  
9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το 
σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.  
 
Κεφάλαιο 6 - Προϊόντα και Υπηρεσίες  
 
Άρθρο 24 - Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών  
 
Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος 
παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.  
Θεωρείται εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης ποιότητας του Έργου η υιοθέτηση συνολικής συνεργατικής 
προσέγγισης προς τη συνεχή επόπτευση, αναθεώρηση και βελτίωση των εργασιών υλοποίησής του.  
 
Άρθρο 25 - Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  
 
Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, καθώς και όλα τα 
υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου, θα 
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται 
(όχι εμπορικά). Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα, τα οποία θα 
πρέπει να καταδεικνύονται ρητά και, στις μη προφανείς περιπτώσεις, να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα από τον 
Ανάδοχο.  
Τα αποτελέσματα, και μόνο αυτά (χωρίς τις μελέτες, στοιχεία κλπ) θα είναι πάντοτε στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και, εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική 
μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους.  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει.  
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά 
με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό 
της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα 
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οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή 
αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
 
Κεφάλαιο 7 – Πληρωμές  
 
Άρθρο 26 - Γενικές Διατάξεις  
 
Ο Ανάδοχος τεκμαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και, συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα 
σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως:  
(α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη 
Σύμβαση,  
(β) τα έξοδα προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Σύμβασης,  
(γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών,  
(δ) τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, υπεργολάβων του Αναδόχου, καθώς και 
των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν και  
(ε) πάσης άλλης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την εκτέλεση του Έργου, που όφειλε ο Ανάδοχος να λάβει υπόψη για την 
κατάρτιση της Προσφοράς, καθώς η απαρίθμηση των παραπάνω δαπανών είναι ενδεικτική.  
 
Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για τα 
ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.  
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών δικαιολογητικών που προβλέπονται από τον 
ΚΦΑΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος, πάντως, δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά 
περίπτωση χρονικά σημεία που προσδιορίζονται στη Σύμβαση και με την προϋπόθεση ότι ο Αναθέτων Φορέας έχει λάβει 
την αντίστοιχη χρηματοδότηση.  
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους 
και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία, συμφωνείται ότι, για τους σκοπούς εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης, το σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο <φυσικό ή νομικό πρόσωπο>, που 
έχει οριστεί ως ηγέτης (project leader) των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου. Με την ως άνω καταβολή, 
επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου και ουδεμία αξίωση δύναται να 
προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Άρθρο 27 - Συμβατικό Τίμημα  
 
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των …………………. (……….. 
ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
 
Άρθρο 28- Τρόπος Πληρωμής  
 

H πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ , από την Αναθέτουσα Αρχή  
H δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ KAI ΤΗΝ AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ»  με 
κωδικό ΟΠΣ πράξης 372074. 
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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. 

 
Κεφάλαιο 8 - Παράδοση & Παραλαβή  
 
Άρθρο 30 - Προϋποθέσεις & Διαδικασία Παραλαβής  
 
Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, εντός των 
χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.  
Η παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου θα γίνεται ως εξής:  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) (θα 
συμμετέχουν μέλη της Αναθέτουσας Αρχής). Η ΕΠΠΕ θα είναι αρμόδια για όλα τα θέμα διοίκησης και σχέσης 
με τον Ανάδοχο, διασφαλίζοντας όπου απαιτείται την επικοινωνία και συνεργασία του τελευταίου με όλους 
τους εμπλεκόμενους. Επίσης θα έχει την ευθύνη της πιστοποίησης ολοκλήρωσης των ενεργειών και 
παραλαβής των παραδοτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκτέλεσης του υποέργου με ιδία μέσα 
και την σύμβαση του Αναδόχου για το υποέργο. Η ΕΠΠΕ θα διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους ποιότητας 
επί του συνόλου του Έργου ή μέρους αυτού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισχύος της σύμβασης που 
εκτελείται. Τυχόν σχετικές παρατηρήσεις θα γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από τη διενέργεια του προαναφερόμενου ελέγχου. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμορφώσεων με 
τους όρους της Σύμβασης και τις προδιαγραφές του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες.  
Η ΕΠΠΕ θα δύναται να ζητά έκτακτες αναφορές από τον Ανάδοχο με έγκαιρη ειδοποίηση τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών.  
Κάθε παραδοτέο του έργου θα πρέπει να διαβιβάζεται στην ΕΠΠΕ εντός του προβλεπόμενου χρόνου 
παράδοσης.  
Η ΕΠΠΕ θα εξετάζει και θα διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις 
παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των παραδοτέων, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψης των 
παρατηρήσεων και να υποβάλει ξανά τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα.  
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην Διακήρυξη.  
 
Κεφάλαιο 9 - Αθέτηση & Καταγγελία της Σύμβασης  
 
Άρθρο 31 - Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτή, σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  
(α) ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις,  
(β) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων,  
(γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου ή των νόμιμων εκπροσώπων αυτού για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση του επαγγέλματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (άρθρο 43),  
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 
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της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας προβλέπεται, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 
προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εντός της προθεσμίας αυτής 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  
Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:  
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, Έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,  
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά 
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το 
ίδιο,  
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα 
το Έργο και βρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το 
ίδιο.  
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 
εκτελεσθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 
καταγγελίας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση 
προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν.  
Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, που έχουν ήδη υποβληθεί, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα και σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ζημία που 
τυχόν υπέστη λόγω της καταγγελίας της Σύμβασης.  
 
Άρθρο 32 - Ανωτέρα Βία  
 
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η αδυναμία αυτή 
είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που 
καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η επικαλούμενη ανωτέρα βία πρέπει να 
αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα περιστατικά ανωτέρας βίας, 
υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά τους στην Αναθέτουσα Αρχή, να 
προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας 
βίας.  
Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω 
περιστατικά, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να 
καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. 
Σε περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη 
ανωτέρας βίας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την έγερση 
απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων ή ακόμα και τη λήψη πρόσθετων 
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μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων του Έργου και 
των δυνατοτήτων του Αναδόχου.  
 
Κεφάλαιο 10 - Επίλυση Διαφορών  
 
Άρθρο 33 - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών  
 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο.  
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών.  
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 
δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.  
Για τα παραπάνω συντάχτηκε η σύμβαση αυτή, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 
νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) πρωτότυπα.  
 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ι.Υ.Π. Ο/Η Ανάδοχος 

 

……………………. 

 

……..……………. 

Πρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού  
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