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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αθήνα 25/6/2014 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ:1758 

  

Ταχ. Δ/νση  : Λ. Αλεξάνδρας 196 

Ταχ. Κώδικας: 11521  

Πληροφορίες:  Κα Γιάννα Γιαννάκη 

Τηλέφωνο  : 2132010339 

FAX               : 210 6400198 

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το 

υποέργο: «Οργάνωση Ενεργειών Διαβούλευσης και Δημοσιότητας» στο 

πλαίσιο της πράξης «Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων 

παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. ΟΠΣ 

375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας, έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: όπως ισχύουν 

  

1.1. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 « Περί Δημοσίου 

Λογιστικού , ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/1994) 

1.3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

(ΦΕΚ          150/Α/2007)  

1.4. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ    64/Α/2007)  Προσαρμογή της 



 

 
«Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων 

επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» 
Kωδ. ΟΠΣ: 375539  

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

  
 

 

 

 

 
Σελ.2 από 26 

 
 

 
 

Με την συμβολή της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ  «περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» 

1.5. Την υπ. Αριθμ 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που 

αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων» 

1.6. Τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία 

κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων –  Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395)  και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),  όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

1.7. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) << Προμήθεια του Δημοσίου Τομέα 

και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>> όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) <<Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις>>. 

1.8. Του Ν. 1558 /1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/26-7-1985) « Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα». 

1.9. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 σχετικά με την 

«παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις». 

1.10. Του  Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «Διαχείριση ,έλεγχος  και  

εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  

περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.11. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις. 

1.12. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών,  διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» 

1.13. Την παρ. 13 που προστέθηκε στο άρθρο 25 του νόμου Ν.3614/2007 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 267 / 03-12-2007) «Διαχείριση και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 

2013», με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε 

στο τεύχος Α΄ του φύλλου 237/05-12-2012 της Ε. τ. Κ, για τα 

αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών 
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συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. 

 

2. Τις αποφάσεις: 

 

2.1   Την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικού Λογαριασμού 

Ερευνών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 801/1985» και όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/6711/Α0024/29-9-2000 όμοια και 

ισχύει σήμερα.  

2.2   Την αριθμ. «Πρακτικά 134ης Συνεδρίασης / 3-3-2004» Απόφαση της 

Κοσμητείας περί σύστασης διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού 

Λογαριασμού και δήλωση του δικαιώματος υπογραφής.  

2.3   Την Α.Π. 1175/ 03-04-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

«Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων 

επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» με κωδ. ΟΠΣ 

375539 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

2.4   Την από 9/5/2014 και 19/5/2014 επικοινωνία με την αρμόδια Ε.Υ.Δ.. 

2.5   Την απόφαση της 288ης / 22-5-2014 Επιτροπής Ερευνών της Ε.Σ.Δ.Υ., 

σχετικά με την διενέργεια του παρόντος πρόχειρου διαγωνισμού    

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Eυρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την «Οργάνωση Ενεργειών 

Διαβούλευσης και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης 

«Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού 

κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες 

πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (39.587,50€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων. Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 32.184,96€. 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία  υπογραφής 

της σύμβασης έως 10/3/2015. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι την 
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ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 11/7/2014,  ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 12:00 π.μ. στην έδρα της Ε.Σ.Δ.Υ., Λεωφ. 

Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  καταθέτοντάς 

τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, 

ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην ως 

άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής η Ε.Σ.Δ.Υ. 

ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 

προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ  

φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 α. Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία 

 γράμματα. 

 β. H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα. 

 γ. Ο πλήρης τίτλος "Προς την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας." 

 δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 ε. Αφορά : Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «Οργάνωση  

Ενεργειών Διαβούλευσης και Δημοσιότητας».. 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και 

σφραγισμένες. 

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν 

Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

 

i) Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι. 

ii) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 

iii) Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του 

Δημοσίου. 

iv) Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 

v) Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της 

επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 
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vi) Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. 

Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση 

κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.  

Οι όροι και απαιτήσεις του διαγωνισμού, τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος 

πρέπει να λάβει υπόψη του για την υποβολή της προσφοράς του, αναφέρονται 

στα  συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α και Β της παρούσας.  

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

 

Ελπίδα Πάβη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΝΟΙΕΣ 

Στην παρούσα οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις χρησιμοποιούνται ως 

κατωτέρω: 

 

Α)  Διακήρυξη: Ως Διακήρυξη νοείται το παρόν κείμενο στο σύνολό του. 

Β) Αναθέτουσα Αρχή: Αναθέτουσα Αρχή για το έργο είναι η Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. 

Γ) Έργο. Το έργο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα διακήρυξη. 

Δ) Προσφέρων: Ως προσφέρων λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο, εταιρία ή 

κοινοπραξία εταιριών ή το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά για 

ανάληψη του Έργου. 

Ε) Ανάδοχος: Ως ανάδοχος του έργου ορίζεται το νομικό πρόσωπο, εταιρία ή 

κοινοπραξία εταιριών ή το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την 

υλοποίηση του έργου σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης που θα υπογράψει 

με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το υποέργο περιλαμβάνει ενέργειες που έχουν σαν στόχο την διαβούλευση, 

προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου «Κατευθυντήριες οδηγίες 

διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – 

Μέταλλα». Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της πράξης θα διαχυθούν σε ειδικές 

ομάδες επαγγελματιών που ασχολούνται με την επαγγελματική έκθεση σε 

μέταλλα, καθώς και επαγγελματίες δημόσιας υγείας με διοργάνωση 

επιστημονικής ημερίδας. Αναλυτική περιγραφή του υπό προκήρυξη έργου, 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες 

πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (39.587,50€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων. Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 32.184,96€. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: 

 Το 25% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με την 

προσωρινή παραλαβή του 1ου expert panel  (Π.2.1α) 

 Επιπλέον 30% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

με την προσωρινή παραλαβή της 1ης επιστημονικής ημερίδας 

ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων (Π.2.2α) 

 Επιπλέον 25% του συμβατικού τιμήματος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

με την προσωρινή παραλαβή του 2ου expert panel  (Π.2.1β)  

 Το υπόλοιπο 20% με την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του 

συνόλου των παραδοτέων του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 

10/3/2015. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η παράδοση των παραδοτέων του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή θα 

πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β της παρούσας.  

2. Η Επιτροπή Παραλαβής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

παράδοση κάθε παραδοτέου δύναται να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της 

επ΄αυτών και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στις σχετικές 

διορθώσεις / τροποποιήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις 

σχετικές διορθώσεις εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη των 

παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής και να υποβάλλει εκ νέου το 
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παραδοτέο. 

3. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την επιτροπή 

παραλαβής, θεωρούνται εκπληρωθείσες οι από τη σύμβαση απορρέουσες 

υποχρεώσεις του Αναδόχου. Οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

εκπληρούνται με την εξόφληση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών 

του εναπομείναντος συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

ενέργειες του έργου που του ανατίθενται στη βάση της Σύμβασης με την 

προσήκουσα επιμέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των 

χρηστών ηθών. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με εμπειρία στο σχεδιασμό 

και υλοποίηση αντίστοιχων έργων, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο των υπηρεσιών, που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο φορέα, με τον τρόπο που θα του 

υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, 

πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, κατόπιν 

σχετικού της αιτήματος. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο 

λήξη ή λύση της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, 

πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο 

της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 

με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, 

που λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη 

χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του 

και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της 

σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

7. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 
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υπεργολάβων του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα 

χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται 

με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται, στην 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών δημοσιότητας και 

έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ενός της τελευταίας 3ετίας (4/2011-

4/2014) τρία (3) τουλάχιστον έργα οργάνωσης εκδηλώσεων στον 

τομέα της υγείας, και που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το 

νόμο 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 

μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το 

διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 

υποχρεούται να το πράξει. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να 

μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές για την υλοποίηση του έργου. 

 

 



 

 
«Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων 

επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα» 
Kωδ. ΟΠΣ: 375539  

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

  
 

 

 

 

 
Σελ.10 από 26 

 
 

 
 

Με την συμβολή της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
www.ygeia-pronoia.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές πρέπει: 

 να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς 

όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται 

στην Αγγλική γλώσσα. 

 να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες 

διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με 

τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον 

διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις 

διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν 

πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, 

σε δύο (2) αντίγραφα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα 

αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η  λέξη ¨ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ 

και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση 

διαφοράς μεταξύ τους.  

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 

α. "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα 

β.  H λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 

γ. Ο πλήρης τίτλος "Προς την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας." 

ε.  Αφορά : Πρόχειρο διαγωνισμό για την το έργο «Οργάνωση Ενεργειών 

Διαβούλευσης και Δημοσιότητας. 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :  

Τους δύο παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : 

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο) : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία : 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

 Να αναφέρουν ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους 

είναι ακριβή και αληθή  

 Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.  

 Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους. 

 Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 

18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 

αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.  

2. Παρουσίαση του υποψηφίου Αναδόχου στην οποία μεταξύ των άλλων θα 

περιγράφεται η υποδομή του, το πελατολόγιο του, ο συνολικός κύκλος 

εργασιών του της τελευταίας τριετίας, καθώς και πίνακα με έργο αντίστοιχα με 

το προκηρυσόμενο, τα οποία τεκμηριώνουν επαρκώς την σχετική εμπειρία του 

υποψηφίου αναδόχου, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. 

3.   Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τα 

οποία περιλαμβάνουν: 

Α) Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου 

Β) Οργάνωση – Διοίκηση του έργου 

Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα 

με τα παρακάτω υποδείγματα : 
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ΠΠίίνναακκααςς  11::  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

ΠΠίίνναακκααςς  22::  ΆΆλλλλεεςς  δδααππάάννεεςς    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

[€] 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

 

ΠΠίίνναακκααςς  33::  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκόόςς  ΠΠίίνναακκααςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

[€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1  Υπηρεσίες (Πίνακας 1)    

2  Άλλες δαπάνες (Πίνακας 2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) 

ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της κατάθεσής τους. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

Διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν εγγράφως από  την Αναθέτουσα Αρχή, 

μέχρι και πέντε εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. Επιπρόσθετα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρέχει πρόσθετες 

διευκρινίσεις με δική της πρωτοβουλία στην παραπάνω προθεσμία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 

διενέργειας του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία : 

 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από 

την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όλα 

τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων 

Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

 Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 

μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή 

φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών 

τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, 

υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.  

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 

καταγράφει τους προσφέροντες του έργου σε Πρακτικό, το οποίο 

υπογράφει. 
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Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι 

λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους 

υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το 

περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από 

την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς 

απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής  και χωρίς να 

επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την αξιολόγηση των προσφορών, θα ακολουθηθούν τα στάδια και οι 

διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια : 

BB..11  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ––  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα 

των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων 

συμμετοχής. Παράλληλα κρίνεται και η ικανοποίηση των κριτηρίων τεχνικής 

και χρηματοοικονομικής ικανότητας των υποψηφίων, (ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής). Επίσης σε αυτό το στάδιο μετά την παραπάνω διαδικασία θα 

γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες 

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει 

σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Μέρος Γ της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση και της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα 

διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται 

σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 

απόφασή της. 

 

44..22..22  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της 

απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές 
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προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους 

Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και 

βαθμολογήθηκαν τεχνικά. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία 

Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο 

Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση 

της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν 

παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 

Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών 

προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.   

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε 

Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Γ. Η 

Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία 

αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους 

Αναδόχους η απόφασή της σχετικά με την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του υποψηφίου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΑ..    ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΑΑΡΡΧΧΗΗ  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής που θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού με τις λοιπές 

υπηρεσίες, την παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου και τον έλεγχο της 

ποιότητας των παραδοτέων. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για την 

διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του Αναδόχου. 
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Αρμοδιότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η 

παραλαβή των παραδοτέων και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του έργου 

γίνεται σε συνεργασία με τα επιμέρους στελέχη της Ομάδας Έργου. Ο 

Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει -επί ποινή αποκλεισμού- να 

παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο οργάνωσης, διοίκησης, υλοποίησης και 

παρακολούθησης του έργου. 

 

ΒΒ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ––ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣ  ––ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  

Η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, τμηματικά, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Ειδικότερα όσον αφορά την διαδικασία Παραλαβής ορίζονται ήδη με την 

παρούσα τα ακόλουθα: 

Α) Η παράδοση του έργου θα γίνεται τμηματικά με την περάτωση των 

επιμέρους παραδοτέων και υποπαραδοτέων μέσα στις προθεσμίες που 

καθορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου.   

Β) Η διαδικασία παράδοσης περιλαμβάνει: 

 Παρουσίαση προϊόντων κάθε επί μέρους παραδοτέου-υποπαραδοτέου 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή στη 

συνέχεια και εάν το παραδοτέο ή το υποπαραδοτέο αναφέρεται σε 

υπηρεσίες διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να 

διασφαλίσει την ολοκληρωμένη παράδοση και την εύρυθμη 

λειτουργία της παραδοτέας υπηρεσίας. Τυχόν παρατηρήσεις / 

ελλείψεις που προκύπτουν από το δειγματοληπτικό έλεγχο επί του 

παραδοτέου ή του υποπαραδοτέου θα παραδίδονται στον Ανάδοχο 

εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παρουσίαση. Ο 

Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής στο τελικό Παραδοτέο/υποπαραδοτέο εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών. 

 Σε περίπτωση που το επαν-υποβαλλόμενο Παραδοτέο ή 

υποπαραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης 

ποιότητας μετά και το δεύτερο δειγματοληπτικό έλεγχο, η Επιτροπή 

εκθέτει εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες 
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παρεμβάσεις στο Παραδοτέο ή υποπαραδοτέο του Αναδόχου εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις 

ενσωματώσει στο Παραδοτέο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 

Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν 

συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής, κινούνται οι 

διαδικασίες κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

 Σε όλες τις συναντήσεις της Επιτροπής και των αρμόδιων Φορέων με 

τον Ανάδοχο τηρείται με ευθύνη του Αναδόχου Πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται από τους συμμετέχοντες. 

 

Κάθε παραλαβή θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής, το 

οποίο θα εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των 

σχετικών διαδικασιών, οι οποίες ορίζονται στην παρούσα. Σε περίπτωση που η 

ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ή / και η έκδοση των πρωτοκόλλων 

Οριστικής Παραλαβής δεν πραγματοποιούνται για λόγους που δεν ανάγονται 

στον Ανάδοχο, οι εκάστοτε παραλαβές επέρχονται αυτοδίκαια με την 

παρέλευση των αντιστοίχων προθεσμιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

 
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες τοποθετούνται στο ευπαθές σύνορο μεταξύ 
επιστήμης και τέχνης που χαρακτηρίζει την ιατρική πρακτική. Η επικράτηση  
της  μίας ή της άλλης πλευράς, υπήρξε  αντικείμενο κριτικής από την πλευρά 

εκείνου  που έβλεπε ή υπερβολικό βάρος της επιστήμης που συνθλίβει την 
ζώσα (εμπαθή) σχέση ιατρού-ασθενή  ή αντίθετα, αναγκαιότητα μιας κριτικής 

αξιολόγησης πρακτικών και πράξεων εμπνεόμενων από την συνήθεια, μα 
στερούμενων έγκυρων εφαρμογών ή επιστημονικών αιτιολογήσεων. Η 
τελευταία αυτή στάση οδήγησε στην ανάπτυξη της λεγόμενης βασισμένης σε 

ενδείξεις (αποδεικτικής) ιατρικής [evidence based medicine]. 

Αυτή η ανάγκη βελτίωσης του επιστημονικού χαρακτήρα της σύγχρονης 

ιατρικής φαίνεται ότι έγινε αντιληπτή στον τομέα της πρόληψης, οπότε και 
αναπτύσσεται η βασισμένη σε ενδείξεις πρόληψης [evidence based 

prevention]. 

Μεταξύ των δραστηριοτήτων που ορίζονται ως το κύριο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της σύγχρονης Ιατρικής της Εργασίας, τα δύο καθήκοντα είναι  η  

ιατρική επαγρύπνηση  και η εκτίμηση του κινδύνου. Η  ιατρική 
επαγρύπνηση  όλο και λιγότερο περιορίζεται μόνον σε μια γενική ιατρική 

εξέταση που διενεργείται από τους ιατρούς εργασίας αλλά αντίθετα όλο και 
περισσότερο διαρθρώνεται σε ειδικές κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που 
διενεργούνται εν μέρει μόνο από  τους  ίδιους τους Ι.Ε. αλλά και  από  άλλους 

ειδικούς επαγγελματίες υγείας.  
Οι Ι.Ε. θα πρέπει να γνωρίζουν συνεπώς, να προβλέπουν, συντονίζουν, 

ερμηνεύουν, αξιοποιούν όλα αυτά με σκοπό την έκφραση κρίσης 
καταλληλότητας για εργασία, (ικανότητας), μετά από κατάλληλες 
επεξεργασίες επιδημιολογικής επαγρύπνησης, εκτίμησης του κινδύνου, 

πληροφόρησης/κατάρτισης και της πρόληψης στην εργασία γενικά. 

Η εκτίμηση του κινδύνου (διακινδύνευση) έπρεπε να περάσει από την 

εκδήλωση ασαφών προθέσεων για την σημασία της, στον επακριβή 
προσδιορισμό της, στο τι πρέπει να πράξει ο ιατρός εργασίας για την 
αναγνώριση των παραγόντων  κινδύνου, για να προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών στοιχείων των εκτεθειμένων, για τον περιβαλλοντικό και 
βιολογικό έλεγχο-παρακολούθηση, για την εργονομική αξιολόγηση, για την 

εκτίμηση  του ανθρώπινου παράγοντα στα ατυχήματα, για την επεξεργασία 
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δεδομένων από την  ιατρική επαγρύπνηση, την επαλήθευση της ορθότητας 
των εκτιμήσεων των κινδύνων και  την ενδεχόμενη διόρθωση ή συμπλήρωση 

τους.  

Σε  μια σύνθετη κατάσταση όπως αυτή της πρόληψης στο χώρο εργασίας 
όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν διάφοροι μη παραμετρικοί ή ελέγξιμοι 

παράγοντες μόνο με τα κριτήρια της ένδειξης η κλινική  διακυβέρνηση 
(clinical governance) έχει εξέχουσα θέση. Αποτελεί όλα τα νέα 

προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης και διαχείρισης όπως οι  κανόνες, οι  
αποφάσεις των ενδιαφερομένων μερών, τα  συστήματα πιστοποίησης και 
ποιότητας, ο μη περιθωριακός ρόλος των τεχνικών της πρόληψης με τις 

ειδικές αρμοδιότητες.  

Είναι πράγματι εύκολο να διαπιστωθεί πως κινητήριες δυνάμεις της 

εντυπωσιακής ανάπτυξης των κατευθυντήριων οδηγιών στην  ιατρική, έχουν  
εξειδικευτεί στη γρήγορη ανάπτυξη των γνώσεων και των εργαλείων 
παρέμβασης, στην συνεχή μεταλλαγή της υγειονομικής ζήτησης, στο 

αυξανόμενο βάρος των οικονομικών πλευρών της υγείας, της υιοθέτησης 
ακόμα και στην υγεία, διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης.  

 
2. ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει ενέργειες που έχουν σαν στόχο την 

διαβούλευση, προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της πράξης θα διαχυθούν σε ειδικές ομάδες 
επαγγελματιών που ασχολούνται με την επαγγελματική έκθεση σε μέταλλα 

καθώς και επαγγελματίες δημόσιας υγείας με την διοργάνωση δύο (2) expert 
panels, δύο (2) επιστημονικών ημερίδων, την επιμέλεια, έκδοση, 

αναπαραγωγή και αποστολή του έντυπου τόμου κατευθυντήριων οδηγιών & 
ενημερωτικού εντύπου. 

Το Υποέργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες: 

 

1. Οργάνωση δύο (2) expert panels 

Η ενέργεια περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες τεχνικής, διοικητικής 
και πληροφορικής υποστήριξης για την οργάνωση των 2 expert panels στην 
Αθήνα, με την συμμετοχή περίπου 40 εμπειρογνωμόνων.  

Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα αναλάβει:  

 Την οργάνωση των expert panels σε κατάλληλο χώρο στην Αθήνα. 

 Την γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. 
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 Την παροχή της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής.  

 Την παροχή γευμάτων και διαλειμμάτων καφέ. 

 Την σήμανση του χώρου και την διάθεση του απαιτούμενου 
εξοπλισμού. 

 Την αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής. 

2. Οργάνωση πρώτης επιστημονικής ημερίδας   

Σε αυτή τη φάση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής 

μελέτης για την επίπτωση στα βαρέα μέταλλα. Για αυτό το λόγο θα 
διοργανωθεί επιστημονική ημερίδα με εκτιμώμενη συμμετοχή 70 ατόμων, 
ακαδημαϊκών, ερευνητών, εκπροσώπων της πολιτείας (Υπουργείο Υγείας, 

Παιδείας, Απασχόλησης κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο ο ανάδοχος θα αναλάβει:  

 Την οργάνωση της ημερίδας σε κατάλληλο χώρο στην Αθήνα. 

 Την διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. 

 Την παροχή γευμάτων και διαλειμμάτων καφέ. 

 Την σήμανση του χώρου και την διάθεση του απαιτούμενου 

εξοπλισμού. 

 Την δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής. 

 Την φωτογράφηση των ημερίδων. 

 Δύο καταχωρήσεις στον τύπο, σε επιστημονικά περιοδικά που θα 
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Την παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού στους συμμετέχοντες. 

 

2. Οργάνωση δεύτερης (απολογιστικής) επιστημονικής ημερίδας   

Σε αυτή τη φάση θα παρουσιαστεί η μελέτη των οριακών τιμών για τα βαρέα 
μέταλλα (αντικείμενο της 2ης ημερίδας). Για αυτό το λόγο θα διοργανωθεί η 2η 

απολογιστική ημερίδα, με εκτιμώμενη συμμετοχή 120 ατόμων, ακαδημαϊκών, 
ερευνητών, εκπροσώπων της πολιτείας (Υπουργείο Υγείας, Παιδείας, 

Απασχόλησης κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο ο ανάδοχος θα αναλάβει:  

 Την οργάνωση της ημερίδας σε κατάλληλο χώρο στην Αθήνα. 

 Την διοικητική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη. 

 Την παροχή γευμάτων και διαλειμμάτων καφέ. 

 Την σήμανση του χώρου και την διάθεση του απαιτούμενου 

εξοπλισμού. 

 Την δημιουργία και αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής. 

 Την φωτογράφηση των ημερίδων. 
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 Δύο καταχωρήσεις στον τύπο, σε επιστημονικά περιοδικά που θα 
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 Την παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού στους συμμετέχοντες. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των προαναφερόμενων εκδηλώσεων απαιτείται η 

κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής ως εξής: 
 

 5 μετακινήσεις από και προς προορισμούς του εσωτερικού. 
 Μία μετακίνηση από και προς προορισμό του εξωτερικού (χώρα – μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 6 συνολικά διανυκτερεύσεις.  
 

3. Επιμέλεια, έκδοση και αναπαραγωγή έντυπου τόμου 

κατευθυντήριων οδηγιών & ενημερωτικού εντύπου. 

Στο πλαίσιο του υποέργου, προβλέπεται παράλληλα η έκδοση ενός τόμου 
περίπου 100 σελίδων σε 3.000 αντίτυπα για την επιδημιολογική έρευνα, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει βραχεία εισαγωγή (γενικό πλαίσιο και αναγκαιότητα / 

σκοπιμότητα της έρευνας), μεθοδολογία, αποτελέσματα της έρευνας ανά 
τομέα ενδιαφέροντος και συζήτηση των αποτελεσμάτων με έμφαση στις 

πρακτικές συνέπειες από την πλευρά των αναγκαίων προσαρμογών στους 
χώρους εκπαίδευσης των παιδιών αλλά και στο σύστημα υγείας με έμφαση 
στις ενέργειες πρόληψης. 

Ο τόμος κατευθυντήριων οδηγιών πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

 Διαστάσεις Α4 (210 χιλ.Χ 297 χιλ.).  
 Χρώματα εξωφύλλου: τετραχρωμία (CMYK) 
 Χρώματα σώματος: τετραχρωμία (CMYK) 

 Βιβλιοδεσία : κολλητό 
 Ποιότητα χαρτιού τουλάχιστον 130 γρ. (velvet) για το εσωτερικό και 

250 γρ. (velvet) για το εξώφυλλο.   
 

Επίσης θα εκδοθεί ένα συνοπτικό, έγχρωμο έντυπο 8 σελίδων για την έρευνα 

με τη σύνοψη των παραπάνω δεδομένων. 
Το προαναφερόμενο έντυπο πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Διαστάσεις Α4 (210 χιλ.Χ 297 χιλ.).  
 Χρώματα: τετραχρωμία (CMYK) 
 Ποιότητα χαρτιού τουλάχιστον 170 γρ. (velvet).   
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4. Αποστολή του έντυπου τόμου κατευθυντήριων οδηγιών & του 

ενημερωτικού εντύπου σε επαγγελματίες υγείας. 

Ο προαναφερόμενος τόμος για την επιδημιολογική έρευνα και το ενημερωτικό 

έντυπο θα αποσταλεί σε επαγγελματίες Υγείας και Ασφαλείας που ασχολούνται 
στον Τομέα της Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (γενικοί ιατροί, 

παθολόγοι, τεχνικοί ασφαλείας σε βιομηχανικές ζώνες που ασχολούνται με 
μέταλλα κλπ), σε σωματεία εργαζομένων του χώρου επεξεργασίας των 
μετάλλων, επαγγελματίες που ασχολούνται με την υγεία και την ασφάλεια 

στον κλάδο των επιχειρήσεων της παραγωγής και επεξεργασίας μετάλλων και 
μεταλλικών προϊόντων. Οι αποστολές θα γίνουν σε φορείς και επαγγελματίες 

υγείας του εσωτερικού, μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής και δεν θα 
υπερβαίνουν τις 1.000. 

 
3.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα παραδοτέα του έργου αφορούν: 

Π.2.1: Οργάνωση 1ου και 2ου expert panel. 

Π.2.2: Οργάνωση 2 επιστημονικών ημερίδων ενημέρωσης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων. 

Π.3: Επιμέλεια, έκδοση, αναπαραγωγή και αποστολή του έντυπου τόμου 

κατευθυντήριων οδηγιών και του ενημερωτικού εντύπου. 

 

Ο χρόνος παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων έχει ως εξής: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.2.1: Οργάνωση 1ου και 2ου expert panel 
2 μήνες (1ο expert panel) και 7 

μήνες (2ο expert panel) 

Π.2.2: Οργάνωση 2 επιστημονικών 

ημερίδων ενημέρωσης και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων 

3 μήνες (1η ημερίδα) και 9 

μήνες (2η ημερίδα) 

Π.3: Επιμέλεια, έκδοση αναπαραγωγή και 

αποστολή του έντυπου τόμου 

κατευθυντήριων οδηγιών και του 

ενημερωτικού εντύπου 

9 μήνες 
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4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ομάδα έργου του αναδόχου θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τις 

ακόλουθες ειδικότητες: 

 

 Τον υπεύθυνο έργου (ΥΕ)  με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην διοίκηση 

έργων αντίστοιχων με τον προκηρυσόμενο (οργάνωση ενεργειών 

δημοσιότητας, εκδηλώσεων, ημερίδων κ.λ.π.) 

 Δύο (2) τουλάχιστον στελέχη υποστήριξης για την οργάνωση των 

ενεργειών διαβούλευσης/ δημοσιότητας 

 Ένα (1) στέλεχος με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην επιμέλεια 

κειμένων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 

θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία : 

1. Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

2. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες 

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών. 

3. Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

4. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο. 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική 

Προσφορά  

Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη 

τιμή  

Κi  Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με 

το μεγαλύτερο Λ.  

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει υποβάλει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφού έχει προηγηθεί η 

διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο  2.2.3 της διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07. 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα 
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Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 

βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για 

τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η 

βαθμολογία αυτή  αυξάνεται έως 110 βαθμούς  όταν υπερκαλύπτονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η 

συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

1 Μεθοδολογική Προσέγγιση Έργου 70% 

1.1 Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής 
Προσφοράς. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 

15% 

1.2 Προτεινόμενη Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση 

του έργου.  
15% 

1.3 Καταλληλότητα της περιγραφής, ανάλυσης και 

εξειδίκευσης των φάσεων και των παραδοτέων του έργου. 
Χρονοδιάγραμμα εργασιών υλοποίησης. 

40% 

2 Ομάδα Έργου  30% 

2.1 Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου 10% 

2.2 Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των μελών της 
ομάδας. Βαθμός εμπλοκής και συνολική απασχόληση  των 
μελών της ομάδας 

20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

 

Το κόστος Κ κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος εκτέλεσης του έργου  

και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην οικονομική 

του προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί 

υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

 


