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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Πρωτ.:34143/2014 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης: 

 

 Της Δράσης 1.4 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο 

της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας 

Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»  του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, 

 Της Δράσης 1.5 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής 

Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση 

των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»  του 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, 

 Της Δράσης 1.6 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο 

της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας 

Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων και των 

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-

2013»και 

 Της Δράσης 1.7 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής 

Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση 

των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων 

και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 

2007-2013»  
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Έχοντας υπόψη ότι : 

 

Οι Δράσεις: 

 

1.4 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» και  

1.5 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» 

 

θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη» της Πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής 

Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» με κωδικό MIS: 374850 

(Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013). Η Πράξη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας «14 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, 

Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 

3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η Πράξη θα 

συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Η 

Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΑ09180153. 

 

Οι Δράσεις: 

 

1.6 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» και  

1.7 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» 

 

θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των 

Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της Πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες 

Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των 

Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με κωδικό MIS:376390 (Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013). Η Πράξη θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς  

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Η Πράξη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας «13 - Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, 

Ανάπτυξη της Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 

8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η Πράξη θα 

συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. Η 

Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΑ09180154. 
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Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

 

 την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το 

άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με 

βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 

152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ 

που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’). 

 

Στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

για το σύνολο των υπηρεσιών 

 

συνολικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεδομένου ότι οι 

υπηρεσίες που προκηρύσσονται απαλλάσσονται ΦΠΑ), για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης: 

 

o της Δράσης 1.4  «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο 

της Πράξης  με κωδικό MIS 374850, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.  

o της Δράσης 1.5  «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο 

πλαίσιο της Πράξης  με κωδικό MIS 374850, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της 

παρούσας.  

 

και συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεδομένου ότι οι 

υπηρεσίες που προκηρύσσονται απαλλάσσονται ΦΠΑ) για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης: 

 

o της Δράσης 1.6 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο της 

Πράξης  με κωδικό MIS376390, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας.  

o της Δράσης 1.7 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο 

πλαίσιο της Πράξης  με κωδικό MIS376390, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της 

παρούσας.  

 

παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.  

 

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

1.1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών  

όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α’. Η προσφορά για τις Δράσεις 1.4 και 1.5 δεν 

πρέπει να ξεπερνάει τον προϋπολογισμό των 20.000 μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

ενώ για τις Δράσεις 1.6 και 1.7 δεν πρέπει να ξεπερνάει τον προϋπολογισμό των 

10.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, άλλως είναι απορριπτέα. 

 

1.2. Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη 

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καλοκαιρινού Αθηνά 

Αριθμ. Προκήρυξης: 34143/2014 

Υπ’ οψιν κ. Πανούτσου 

 Δράση 1.4  «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο της 

Πράξης  με κωδικό MIS 374850, 

 Δράση 1.5  «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο 

πλαίσιο της Πράξης  με κωδικό MIS 374850  και 

 Δράση 1.6  «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο της 

Πράξης  με κωδικό MIS 376390 

 Δράση 1.7  «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο 

πλαίσιο της Πράξης  με κωδικό MIS 376390 

 

 

 

1.3. Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

10:00 – 15:00, μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που έχουν αποδεδειγμένη 

επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο. Ειδικότερα 

προς ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης θα πρέπει: 

 

 Να λαμβάνουν αποδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους 

κατέχοντας σε ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (ΙSO 9001:2008 ή αντίστοιχο) 

 Να έχει συμμετάσχει ή να συμμετέχει εντός της τελευταίας 3ετίας (2011-2013) στην 

υλοποίηση ενός (1) έργου διεξαγωγής σεμιναρίων ή workshops του τομέα υπηρεσιών 

υγείας. 

 Να διαθέτουν ομάδα έργου επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση 

του έργου. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη ομάδα έργου θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις 

ακόλουθες απαιτήσεις:  

 

 Τον υπεύθυνο έργου (ΥΕ) με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 5ετή 

τουλάχιστον εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργων. 

 Έναν ειδικό εμπειρογνώμονα με εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κοινοτικής Νοσηλευτικής. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

της ομάδας έργου, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία 

τεκμηρίωσης:  
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1. Πίνακα των ατόμων που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

 

Θέση στην 

Ομάδα 

Έργου 

 

Απασχόληση στο Έργο 

(Ανθρωπομήνες) 

 

 

    

    

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

2. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου βάσει του 

υποδείγματος στο Παράρτημα Β της παρούσας από τα οποία να αποδεικνύεται για κάθε 

μέλος ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 

επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

 

Όσα στελέχη της ομάδας έργου δεν αποτελούν μόνιμα στελέχη του υποψήφιου Αναδόχου 

αλλά πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση έργου / παροχής υπηρεσιών, πρέπει να 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), ότι υπάρχει 

συμφωνία συνεργασίας κατά τη διάρκεια του έργου με τον υποψήφιο (δεν απαιτείται 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής).  

 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 

την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 

συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας (δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής). 

 
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 
Επωνυμία Υπεργολάβου 

Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

   

 

 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλει κοινή προσφορά, οι παραπάνω 

προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης 

/ κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η προσφορά της ένωσης / 

κοινοπραξίας καλύπτει εξ’ ολοκλήρου αυτές τις προϋποθέσεις συμμετοχής.  

 

4. Για την κάλυψη των προαναφερθέντων προϋποθέσεων συμμετοχής ζητείται από τους 

υποψήφιους αναδόχους να καταθέσουν συμπληρωμένο κατάλογο (σε μορφή πίνακα) με 

συνοπτική περιγραφή των έργων που ανέλαβαν κατά την τελευταία 5ετία (2009-2013).  
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Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο  

υπόδειγμα: 

 
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ  

ΠEΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 ΕΡΓΟΥ  

(από – έως)  

 

ΠΡΟΫΠΟ- 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΠΑΡΟΥΣΑ  

ΦΑΣΗ  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  

ΠΕΡIΓΡΑΦΗ   

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ  

ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

(προϋπολογισμός)  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  

ΤΕΚΜΗΡΙΩ 

ΣΗΣ (τύπος  

& ημ/νία) 

 

         

 

Όπου:  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη  

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης 

ή του επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, 

πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, κοκ  

 

1. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται: 

α) σύμβαση και εξοφλημένο τιμολόγιο ή  

β) πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί  

    από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

2. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται: 

α) δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή  

    κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή  

β) σύμβαση και εξοφλημένο τιμολόγιο.  

3. Για τα έργα που εκτελούνται για λογαριασμό Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων και 

βρίσκονται σε εξέλιξη, απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων. 

 

5. Να κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ. 

 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε 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.  

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους 

οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 5 μήνες από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
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4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από 2 υποφακέλους τεχνικής προσφοράς και 

οικονομικής προσφοράς. 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει το φύλλο συμμόρφωσης (Παράρτημα Δ), το 

προφίλ του αναδόχου και τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης του δικαιώματος συμμετοχής του 

(Πιστοποιητικά Ποιότητας, Πίνακας και Περιγραφή Έργων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κλπ). και 

την Περιγραφή Ομάδας Έργου (Πίνακας ομάδας με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β και 

Βιογραφικά Σημειώματα) μεθοδολογία υλοποίησης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

σύμφωνα με τον πίνακα στο Παράρτημα Γ. 

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

4.2. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προκηρύσσονται 

απαλλάσσονται ΦΠΑ ). Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη 

τιμή για το σύνολο της ανάθεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητήθηκαν. 

4.4. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του 

αναδόχου. 

Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο 

σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

5.1. Αποσφράγιση Προσφορών  

Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα αποσφραγίσει τις 

προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. 

Επισημαίνετε ότι θα αξιολογηθούν πρώτα οι τεχνικές προσφορές και στην συνέχεια θα 

γίνεται άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για τις προσφορές που τηρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα 

επιλέξει τον ανάδοχο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ο μειοδότης, θα υπάρξει 

πλήρης αιτιολόγηση της επιλογής, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Οδηγός χρηματοδότησης και 

διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

7. ΣΥΜΒΑΣΗ  

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα υπογράψει σύμβαση 

στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. 

 

 

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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Τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της.  

 

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με την ακόλουθη 

διαδικασία:  

 Το κάθε Παραδοτέο υποβάλλεται με συνοδευτική επιστολή, με την οποία αιτείται την 

παραλαβή του.  

 Η Επιτροπή αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια των Παραδοτέων.  

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει μη ποιοτική και ποσοτική επάρκειά τους, 

αποστέλλει έγγραφες παρατηρήσεις εντός χρονικού διαστήματος 10 εργασίμων ημερών από 

την ημέρα υποβολής των Παραδοτέων.  

 Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της Επιτροπής επί των 

Παραδοτέων, τα Παραδοτέα πρέπει να επανυποβληθούν με συμπληρωμένες τις 

διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, εντός του χρονικού 

διαστήματος που έχει ορισθεί από την Επιτροπή στο πρακτικό των παρατηρήσεών της, 

ανάλογα με το είδος και την έκταση των απαιτούμενων αλλαγών και, πάντως, όχι μικρότερο 

των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παρατηρήσεων της 

Επιτροπής.  

 Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Επιτροπή 

ως ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, 

είτε να επαναλάβει τη διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων, είτε να εισηγηθεί στο 

Δικαιούχο να κινήσει τις διαδικασίες λύσης της σχετικής Σύμβασης.  

Η παραλαβή του έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου (και του 

τελευταίου παραδοτέου) και με τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου.  

 

10. ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: 

 

H πρώτη δόση ύψους 30% του συνολικού κόστους καταβάλλεται μετά τη δήλωση υποβολής 

δικαιολογητικών υλοποίησης, που θα καθορίζονται στην σύμβαση και θα αφορούν τουλάχιστον 

30% του συνολικού φυσικού αντικειμένου (1200 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που θα αναφέρονται 

στη σύμβαση), καθώς και την πιστοποίηση της υλοποίησης αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η δεύτερη δόση ύψους 40% του συνολικού κόστους θα καταβάλλεται μετά την υποβολή 

δικαιολογητικών υλοποίησης, που θα καθορίζονται στην σύμβαση και θα αφορούν τουλάχιστον 

40% του συνολικού φυσικού αντικειμένου (1600 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που θα αναφέρονται 

στη σύμβαση), καθώς και την πιστοποίηση της υλοποίησης αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η τελευταία δόση ύψους 30% αφορά στην καταβολή του τελικού υπολοίπου και 

αποπληρώνεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου (100% του έργου), η οποία θα γίνει 

σύμφωνα με όρους που προσδιορίζονται στη σύμβαση ανάθεσης.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα ακολουθήσει τη χρηματοροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και 
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θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων, από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον 

προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων 

εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών: 

 

Α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή Παρακολούθησης από το οποίο θα προκύπτει ότι 

     παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα σχετικά παραδοτέα. 

Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ) Απόδειξη είσπραξης και 

Ε) Αριθμός Λογαριασμού και Κωδικός ΙΒΑΝ. 

 

Επισημαίνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τη συμμετοχή της στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως 

στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται να χρηματοδοτείται μέσω 

της συλλογικής απόφασης έργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται 

στον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται 

κράτηση ύψους 0, 10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 

κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα 

αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 

τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης 

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. 

Μαργαρίτη Γεωργία στο τηλέφωνο: 210-7461445 και ώρες 10.00-14.00. 

 

 

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

 

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης 

 

 

 

 Κοινοποίηση :  

- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών  

 

Συνημμένα :  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, Β, Γ, Δ 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, 

μεταξύ των άλλων, υλοποιεί: 

 

1. την Πράξη «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας 

Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» με κωδικό MIS: 

374850  στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, και 

2. την Πράξη «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας 

Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων και των 

φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με κωδικό MIS: 376390 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013. 

 

 

(Α) Η Πράξη με κωδικό MIS: 374850:  

 

Αντικείμενο της πράξης με κωδικό MIS: 374850 είναι:  

 

α) η διασύνδεση των Νοσοκομείων Γενικών Νοσοκομείων «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο ΕΕΣ» και 

«Ερρίκος Ντυνάν» στην Αθήνα και των «Παπαγεωργίου» και «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη,  

με τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του ΕΕΣ στις αντίστοιχες περιοχές 

β) η κατάρτιση – πιστοποίηση νοσηλευτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά της 

ανάγκες μετανοσοκομειακής υποστήριξης ασθενών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες 

γ) η επιμόρφωση και αξιοποίηση των εθελοντών νοσηλευτικής 

δ) η εκπαίδευση φροντιστών ασθενών 

ε) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας ώστε να έρθει πιο κοντά στο θεσμό και τα 

οφέλη της  κατ’ οίκον νοσηλείας. 

 

Η Πράξη με κωδικό MIS: 374850  έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός Συστήματος Παροχής κατ’ 

οίκον Νοσηλείας για άτομα που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες στην Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων. Το σύστημα θα 

βασιστεί στη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Υγείας των παραπάνω περιοχών, 

των αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

απώτερο στόχο την προαγωγή του θεσμού της μετανοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών. 

 

 

 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του έργου χωρίς όμως να γίνουν εκπτώσεις 
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στην ποιότητα και την αρτιότητα των παραδοτέων, όπως το απαιτεί η σημασία του συγκεκριμένου 

έργου για την ελληνική κοινωνία, προτείνεται η εξειδίκευση της προτεινόμενης πράξης σε τέσσερα 

(4) υποέργα: 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας 

Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με 

Γενικά Νοσοκομεία της Χώρας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ 

ΜΕΣΑ) 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Κατάρτιση 50 Νοσηλευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κοινοτική    

                        Νοσηλευτική (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προμήθεια εξοπλισμού 

 

Tο Υποέργο 1 αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Δράση 1.0: Επιστημονική και Διοικητική οργάνωση και  υποστήριξη της υλοποίησης του έργου 

Δράση 1.1: Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Δράση 1.2: Εφαρμογή κατ’ οίκον επισκέψεων και  δικτύωση των Νοσοκομείων με τα κατά τόπους 

Τμήματα του ΕΕΣ και υπηρεσίες  Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Δράση 1.3: Παραγωγή και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού  

Δράση 1.4: Εκπαίδευση εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική (αντικείμενο του παρόντος 

διαγωνισμού) 

Δράση 1.5: Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική (αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού) 

Δράση 1.6: Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και οργανισμούς για την Προβολή του έργου. 

Δράση 1.7: Πιστοποίηση των 50 Νοσηλευτών για τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από την 

κατάρτιση.   

 

(Β) Η Πράξη με κωδικό MIS: 376390:  

 

Αντικείμενο της Πράξης με κωδικό MIS 376390 είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Παροχής 

κατ’ οίκον Νοσηλείας για άτομα που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες στα Ιωάννινα 

με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων. Το σύστημα θα βασιστεί στη 

δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Υγείας της παραπάνω περιοχής, των αντίστοιχων 

τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απώτερο στόχο 

την προαγωγή του θεσμού της μετανοσοκομειακής φροντίδας των ασθενών. 

Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι: 

α) η διασύνδεση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τις Νοσηλευτικές 

Υπηρεσίες του ΕΕΣ στην αντίστοιχη περιοχή 

β) η επιμόρφωση και αξιοποίηση των εθελοντών νοσηλευτικής 

γ) η εκπαίδευση φροντιστών ασθενών 

δ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας ώστε να έρθει πιο κοντά στο θεσμό και τα 
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οφέλη της  κατ’ οίκον νοσηλείας». 

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης του έργου χωρίς όμως να γίνουν εκπτώσεις 

στην ποιότητα και την αρτιότητα των παραδοτέων, όπως το απαιτεί η σημασία του συγκεκριμένου 

έργου για την ελληνική κοινωνία, προτείνεται η εξειδίκευση της προτεινόμενης πράξης σε τρία 

υποέργα: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας 

Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των 

Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ 

ΜΕΣΑ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια εξοπλισμού 

 

Tο Υποέργο 1 αποτελείται από τις ακόλουθες δράσεις: 

 

Δράση 1.0: Επιστημονική και Διοικητική οργάνωση και  υποστήριξη της υλοποίησης του έργου 

Δράση 1.1: Εκπόνηση μελέτης – έρευνας για την Κατ’ οίκον Νοσηλεία 

Δράση 1.2: Δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών, βάσει πρωτοκόλλων, για κατ’ οίκον νοσηλεία 

Δράση 1.3:Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογή των πρωτοκόλλων μέσα από τη χρήση 

λίστας ελέγχου 

Δράση 1.4: Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  

Δράση 1.5: Εφαρμογή κατ’ οίκον επισκέψεων και  δικτύωση των Νοσοκομείων με τα κατά τόπους 

Τμήματα του ΕΕΣ και υπηρεσίες  Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Δράση 1.6: Εκπαίδευση εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική (αντικείμενο του παρόντος 

διαγωνισμού) 

Δράση 1.7: Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική (αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού) 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού θα αναλάβει την εκτέλεση των κάτωθι δράσεων: 

 
Δράση 1.4 «Εκπαίδευση εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη» με κωδικό MIS: 374850 (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013). 

 

 

Δράση 1.5 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» που θα 
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υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη» με κωδικό MIS: 374850 (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013). 

 

Δράση 1.6«Εκπαίδευση εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των 

Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με κωδικό MIS:376390 (Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013). 

 

Δράση 1.7«Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» που θα 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά 

Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών 

Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των 

Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» με κωδικό MIS:376390 (Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013). 

 

Αναλυτικότερα, το φυσικό αντικείμενο των Δράσεων έχει ως εξής: 

 

Δράση 1.4 «Εκπαίδευση εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική». 

 

Προβλέπεται η εκπαίδευση 50 εθελοντών νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και 30 στη 

Θεσσαλονίκη. Θα διεξαχθούν 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια 10 ωρών σε αίθουσες του Ε.Ε.Σ. σε Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θεματικά πεδία όπως αυτά θα αναπτυχθούν στη 

Δράση 1.3: Παραγωγή και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης με κωδικό MIS 374850. 

 

Ενδεικτική θεματολογία για Εθελοντές: 

 

 Στοιχεία Γηριατρικής Νοσηλευτικής 

 Φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα 

 Στοιχεία για τα νοσήματα που θα εντάξουμε 

 Δεξιότητες Επικοινωνίας η διαχείριση του stress και ψυχολογικής φόρτισης, burn out 

 Θεραπευτικόmassage και φυσιοθεραπευτικές ασκήσεις υγείας. 

 

Δράση 1.5 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική». 

 

Προβλέπεται η εκπαίδευση 40 φροντιστών ασθενών νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα και 30 

στη Θεσσαλονίκη. Θα διεξαχθούν 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια 30 ωρών στις περιοχές της Αθήνας της 

Θεσσαλονίκης σε αίθουσες ΕΕΣ. Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θεματικά πεδία όπως αυτά θα 
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αναπτυχθούν στη Δράση 1.3: Παραγωγή και διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης με 

κωδικό MIS 374850. 

 

Ενδεικτική θεματολογία για φροντιστές: 

 

 Στοιχεία Γηριατρικής Νοσηλευτικής 

 Φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα 

 Στοιχεία για τα νοσήματα που θα εντάξουμε 

 Δεξιότητες Επικοινωνίας  

 Ατομική υγιεινή 

 Περιποίηση αρρώστου στο κρεβάτι- στρώσιμο, καθαριότητα, μπάνιο 

 Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων 

 Αρχές και τρόποι χορήγησης φαρμάκων 

 Διατροφή 

 Έγερση αρρώστου από κρεβάτι, μετακίνηση με καροτσάκι, συνοδεία κ.λπ. 

 Πρόληψη πτώσεων 

 Λήψη Ζωτικών σημείων 

 Χορήγηση οξυγόνου 

 Διαχείριση του stress και ψυχολογικής φόρτισης, burn out 

 Πρώτες Βοήθειες 

 

 

Δράση 1.6 «Εκπαίδευση εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική». 

Προβλέπεται η εκπαίδευση 20 εθελοντών νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. στα Ιωάννινα. Θα διεξαχθεί 1 

εκπαιδευτικό σεμινάριο 10 ωρών σε αίθουσα του Ε.Ε.Σ. στο Ιωάννινα. Η εκπαίδευση θα 

περιλαμβάνει θεματικά πεδία όπως αυτά θα αναπτυχθούν στη Δράση 1.3: Παραγωγή και 

διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης με κωδικό MIS 374850 (ομοίως με ανωτέρω δράση 

1.4) 

 

Δράση 1.7 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική». 

Προβλέπεται η εκπαίδευση 30 φροντιστών ασθενών νοσηλευτικής του Ε.Ε.Σ. στα Ιωάννινα. Θα 

διεξαχθεί 1 εκπαιδευτικό σεμινάριο 30 ωρών σε αίθουσα του Ε.Ε.Σ. στο Ιωάννινα. Η εκπαίδευση 

θα περιλαμβάνει θεματικά πεδία όπως αυτά θα αναπτυχθούν στη Δράση 1.3: Παραγωγή και 

διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού της Πράξης με κωδικό MIS 374850 (ομοίως με ανωτέρω δράση 

1.5) 

 

 

 

 

 

 

Συνολικά ο Ανάδοχος καλείται να διεξάγει τα κάτωθι εκπαιδευτικά σεμινάρια: 
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Α/Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜ. 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΡΑΣΗ / 

ΠΡΑΞΗ 

(MIS) 

ΑΝΘΡ/ΩΡΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1 

Εκπαίδευση  

εθελοντών 

νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. 

50 
Αθήνα / Αίθουσα 

του Ε.Ε.Σ. 
10 

1.4 / 
374850 

500 

2 

Εκπαίδευση  

εθελοντών 

νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. 

30 

Θεσσαλονίκη / 

Αίθουσα του 

Ε.Ε.Σ. 

10 
1.4 / 

374850 
300 

3 

Εκπαίδευση  

φροντιστών 

ασθενών 

νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. 

40 
Αθήνα / Αίθουσα 

του Ε.Ε.Σ. 
30 

1.5 / 
374850 

1200 

4 

Εκπαίδευση  

φροντιστών 

ασθενών 

νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. 

30 

Θεσσαλονίκη / 

Αίθουσα του 

Ε.Ε.Σ. 

30 
1.5 / 

374850 
900 

5 

Εκπαίδευση  

εθελοντών 

νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. 

20 

Ιωάννινα / 

Αίθουσα του 

Ε.Ε.Σ. 

10 
1.6 /  

374850 
200 

6 

Εκπαίδευση  

φροντιστών 

ασθενών 

νοσηλευτικής του 

Ε.Ε.Σ. 

30 

Ιωάννινα / 

Αίθουσα του 

Ε.Ε.Σ. 

30 
1.7 /  

374850 
900 

ΣΥΝΟΛΟ 200    4.000 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για τα ανωτέρω σεμινάρια, 

κατ’ ελάχιστον, για τα κάτωθι: 

 

 Καφέ-Αναψυκτικά και ελαφρύ γεύμα 

 Μετακίνηση, διαμονή και διατροφή εισηγητών 

 Αμοιβή εισηγητών  

 Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη  

 Μετακίνηση, διαμονή και διατροφή οργανωτών 

 

Εντός είκοσι (20) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης και σε συνεργασία 

με την Αναθέτουσα Αρχή, 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 
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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. 

 

 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού υποχρεούται να παραδώσει τα εξής: 

 
Παραδοτέα Δράσης 1.4 

Π.1: Ωρολόγια προγράμματα εκπαίδευσης (εθελοντών) Προγράμματα εκπαίδευσης 

Π.2: Παρουσιολόγια εκπαιδευτών Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευτών 

Π.3: Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 

Π.4: Δελτία ύλης Υλικό Εκπαίδευσης 

Π.5: Βεβαιώσεις παρακολούθησης Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα 

δοθούν στους εκπαιδευόμενους 

Παραδοτέα Δράσης 1.5 

Π.6: Ωρολόγια προγράμματα εκπαίδευσης (φροντιστών) 

ασθενών 

Προγράμματα εκπαίδευσης 

Π.7: Παρουσιολόγια εκπαιδευτών Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευτών 

Π.8: Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 

Π.9: Δελτία ύλης Υλικό Εκπαίδευσης 

Π.10: Βεβαιώσεις παρακολούθησης Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα 

δοθούν στους εκπαιδευόμενους 

Παραδοτέα Δράσης 1.6 

Π.11: Προγράμματα ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης 

(εθελοντών) 

Ωρολόγια προγράμματα της εκπαίδευσης που θα λάβουν 

οι εθελοντές με στόχο την καλύτερη ενημέρωση τους και 

συνεχή ευαισθητοποίηση τους  

 

Π.12: Παρουσιολόγια εισηγητών  Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εισηγητών  

Π.13: Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 
Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 
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Π.14: Δελτία ύλης 
Υλικό Εκπαίδευσης 

Π.15: Βεβαιώσεις παρακολούθησης 
Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα 

δοθούν στους εκπαιδευόμενους 

Παραδοτέα Δράσης 1.7 

Π.16: Προγράμματα ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης 

(φροντιστών) ασθενών 

 

Ωρολόγια προγράμματα της εκπαίδευσης που θα λάβουν 

οι φροντιστές ασθενών με στόχο την καλύτερη 

ενημέρωση τους και συνεχή ευαισθητοποίηση τους 

Π.17: Παρουσιολόγια εκπαιδευτών 
Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευτών 

Π.18: Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 
Συμπληρωμένα Παρουσιολόγια εκπαιδευομένων 

Π.19: Δελτία ύλης 
Υλικό Εκπαίδευσης 

Π.20: Βεβαιώσεις παρακολούθησης 
Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα 

δοθούν στους εκπαιδευόμενους 

Παραδοτέα που αφορούν στο σύνολο των Δράσεων 

Π.0 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ανάθεση του 

έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: _ _ /_ _ / _ _ _ _ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

    

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

    

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Τίτλος  

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) 

(δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που 

προκηρύσσονται απαλλάσσονται από 

ΦΠΑ)  

Αμοιβή για την εκτέλεση της Δράσης 1.4  «Εκπαίδευση Εθελοντών 

στην Κοινοτική Νοσηλευτική» της Πράξης με MIS: 374850 
…………………….. 

Αμοιβή για την εκτέλεση της Δράσης 1.5 «Εκπαίδευση φροντιστών 

ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» με MIS: 374850 
…………………….. 

Αμοιβή για την εκτέλεση της Δράσης 1.6  «Εκπαίδευση Εθελοντών 

στην Κοινοτική Νοσηλευτική»  της Πράξης με MIS: 376390 
…………………….. 

Αμοιβή για την εκτέλεση της Δράσης 1.7 «Εκπαίδευση φροντιστών 

ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» με MIS: 376390 
…………………….. 

Συνολική Οικονομική Προσφορά  …………………….. 

Προσφερόμενα Ποσά Ολογράφως (αφορά στη συνολική οικονομική 

προσφορά) 

…………………….. 

Ισχύς της προσφοράς 
…………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Προδιαγραφές υποψήφιων αναδόχων του διαγωνισμού για την  

 

 Δράση 1.4 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» και τη  

                   Δράση 1.5 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο 

της Πράξης  «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας 

Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» 

 

 και για την  

 

 Δράση 1.6 «Εκπαίδευση Εθελοντών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» και τη  

                   Δράση 1.7 «Εκπαίδευση φροντιστών ασθενών στην Κοινοτική Νοσηλευτική» στο πλαίσιο 

της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας 

Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων 

και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»   

 

 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

1.Συμμετοχή εντός της τελευταίας 3ετίας 

(2011-2013) στην υλοποίηση ενός (1) έργου 

διεξαγωγής σεμιναρίων ή workshops τομέα 

υπηρεσιών υγείας . 

  

2.Αποδεδειγμένη λήψη μέτρων για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 

τους κατέχοντας σε ισχύ πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας (ΙSO 9001:2008 ή 

αντίστοιχο). 

  

3. Ύπαρξη ομάδας έργου επαρκής σε πλήθος 

και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίηση 

του έργου. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη 

ομάδα έργου θα πρέπει να πληροί 

Τουλάχιστον τις απαιτήσεις όπως 

περιγράφονται στην πρόσκληση 
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