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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

Προς: Πίνακα Αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής φορέων ενταγµένων στο µητρώο προµηθευτών παροχής 
υπηρεσιών της ΕΥΤΥΚΑ  για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου µε 
τίτλο «Παροχή εξειδικευµένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική 
Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας Υγείας 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  

2. Tου Π.∆. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 

76/Α/10.03.2000) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) και ισχύει.  

3. Tου Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 

10, 18, 19, 21, 22 και 26 αυτού όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/01.04.2010 και ισχύει. 

4. Του Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης 

και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α ∆: Οργάνωσης και Υποστήριξης 
Ταχ. ∆/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων 
Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 
Πληροφορίες: Παπακωνσταντόπουλος Γεώργιος  
Τηλέφωνο: 213 1500 833 
Fax: 213 1500 751 
E-mail: gpapako@mou.gr 

 
 
 

            Αθήνα   18  /10 / 2013 
Αρ. Πρωτ. 4713 
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5. Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/16-03-07) και του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρµοζόµενων αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά 

ρυθµίζονται µε την παρούσα. 

6. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) «Καθορισµός των 

στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας 

υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής. 

7. Την υπ’ αριθµ  15064/ ΕΥΣΣΑΑΠ 700/18-4-2013 απόφαση έγκρισης του προγράµµατος 

Τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγειάς και κοινωνικής 

αλληλεγγύης  για το έτος 2013 

8. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, άρθρο 38, όπως ισχύει.  

9. Την υπ. αριθµ. 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της 

ΕΥ∆ΕΠ, σύµφωνα µε το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 130385/01-10-2009 (ΦΕΚ 

2136/Β/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

10. Την υπ’ αριθµ.. 55741/4965/28-7-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Εκχώρησης 

αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού’ στην Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. 914206/Οικ. 1967/2009 (ΦΕΚ 1694/Β/17-8-2009) και 

1.453/οικ. 6.57/2011 (ΦΕΚ 99/Β/1-2-2011). 

11. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη στη θέση του Γενικού 

Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/ΥΟ∆∆/02-08-2012). 

12. Τη µε αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του Προγράµµατος Τεχνικής 

Υποστήριξης Εφαρµογής. 

13. Τη µε αρ. πρωτ. 4545 /8-10-2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Θεµατικών Αξόνων 

Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξης Εφαρµογής», κατηγορίας Β. «Παροχή Υπηρεσιών»  

για ενέργειες που εξειδικεύονται σε παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών µε σκοπό την ενίσχυση 

του ελεγκτικού έργου της ΕΥΤΥΚΑ.  

14. Την υπ. αριθ. 659/05-02-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας για τη δηµιουργία 

και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΤΥΚΑ. 
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15. Την υπ’ αριθµ. 1047/26-02-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας για τη συγκρότηση 

επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων της Πρόσκλησης εγγραφής στο µητρώο προµηθευτών / 

παρόχων υπηρεσιών. 

16. Την υπ’ αριθµ 1576/03-04-2013 εισήγηση-πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης που 

προέκυψε από την συνεδρίαση αξιολόγησης των αιτήσεων που διενεργήθηκε στις 29-03-2013 

17. Τις  υπ. αρ. 1689/10-04-2013 & 3448/18-7-2013 Αποφάσεις  του Γενικού Γραµµατέα Υγείας 

για ένταξη στο µητρώο προµηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας του Τοµέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

18. Τη µε αριθ. πρωτ. 3.24529/οικ.6.6386/21-8-2013 / (ΦΕΚ 2185/Β?05-09-2013) Κ.Υ.Α περί 3ης 

Τροποποίησης για την εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π.Α.Ν.Α.∆. 

στη Ειδική Υπηρεσία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει. 

19. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες επιτάχυνσης και υποστήριξης του ελεγκτικού έργου της ΕΥΤΥΚΑ 

20. Την υπ’ αριθµ 4659/15-10-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης (Α∆Α ΒΛΛΞΘ-ΑΜΙ), µε 

κωδ. ΟΠΣ 456701 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών,  σε φορείς  

ενταγµένους στο µητρώο προµηθευτών παροχής υπηρεσιών της ΕΥΤΥΚΑ,  για την ανάθεση  

έργου µε τίτλο «Παροχή εξειδικευµένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική 

Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 

Η Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πρόκειται να προβεί σε επιλογή Συµβούλου 

Παροχής Υπηρεσιών,  µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή,  σε έργο µε τίτλο «παροχή εξειδικευµένων 

ελεγκτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου της ΕΥΤΥΚΑ » 

στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Συµβούλων Υποστήριξης και Εµπειρογνωµοσύνες για την 

Εφαρµογή ∆ράσεων των Αξόνων 4 και 5 του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»  µε κωδικό 

MIS 456701   που χρηµατοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 – 2013», µε 

πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

Η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς θα αποσταλεί στις εταιρίες: 

1. KPMG ADVISORS A.E.  
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2. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.Ε.  

3. Πανουργιά Κυριακή 

Οι ανωτέρω εταιρίες είναι ήδη ενταγµένες στο Μητρώο προµηθευτών- παρόχων υπηρεσιών της 

Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. 

Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής: 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος Έργου: «Παροχή εξειδικευµένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού», στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων που διενεργεί η Ειδική 

Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης». (κωδ. MIS:  456701) 

Φορέας υλοποίησης : Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 

Κατηγορία έργου: Υπηρεσίες Συµβούλων.  

∆ιάρκεια: Πεντέµιση  (5,5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  
 
Προϋπολογισµός: ∆εν θα υπερβεί το ποσόν των 73.800,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

των λοιπών νοµίµων κρατήσεων (κωδ. Π∆Ε: 2012ΣΕ09180190). 

Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 17 "Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρµογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου", του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 

– 2013, µε πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 

∆ιαδικασία Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το 

Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 

1856/26.11.2010) «Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του 

µέρους Β΄ αυτής και την µε αρ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010  Απόφαση του Προγράµµατος 

Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής όπως ισχύει,  µέσα από το µητρώο τήρησης προµηθευτών 

υπηρεσιών της ΕΥΤΥΚΑ, καθώς και από το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους 

κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: Εντός επτά (7) ηµερών από την επόµενη της 

κοινοποίησης της παρούσας, ώρα 12:00, στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, 

γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Αποσφράγιση προσφορών: Εντός επτά (7) ηµερών από την επόµενη της κοινοποίησης της 

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ
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παρούσας, ώρα 14:00, στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο 

Πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ. Παπακωνσταντόπουλος Γεώργιος  (τηλ. 213.1500.833) , κ. Μουρούκης 

Νικόλαος  (τηλ. 210–213.1500.832) 

ΙΙ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Σκοπός του έργου  

 

Το αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η παροχή εξειδικευµένων ελεγκτικών υπηρεσιών 

για την ενίσχυση και υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των αρµόδιων οργάνων της «Ειδικής 

Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για την διεξαγωγή σαράντα (40) ελέγχων, µε 

την µορφή των επιτόπιων επαληθεύσεων, όπως αυτό προσδιορίζεται στο θεσµικό πλαίσιο (άρθρο 8 Ν. 

3614/2007) που ισχύει και διέπει το Ε.Σ.Π.Α.. 

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις  θα διενεργηθούν σε επιλεγµένες ενταγµένες πράξεις του Ε.Π., στην έδρα 

των δικαιούχων / τόπο υλοποίησης των πράξεων. Οι εν λόγω επαληθεύσεις και τα παραδοτέα τους θα 

ελέγχονται για την πληρότητα τους και θα παραλαµβάνονται αρµοδίως από την Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.. 

Σκοπός της υλοποίησης του παρόντος έργου είναι η ολοκλήρωση συγκεκριµένου αριθµού 

επιτόπιων επαληθεύσεων σαράντα (40) µέσα στα πλαίσια συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, το 

οποίο αφορά πεντέµιση  (5,5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

2 Αναλυτική περιγραφή των ελεγκτικών υπηρεσιών  

 

Έργο της ελεγκτικής οµάδας, που θα αποτελείται από στελέχη διαπιστευµένα και εγγεγραµµένα στο 

µητρώο του Σ.Ο.ΕΛ., µε αναγνωρισµένη  εµπειρία σε ελέγχους συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων,  θα 

είναι η υποβοήθηση των αρµόδιων οργάνων της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α για τη διεξαγωγή των επιτόπιων 

επαληθεύσεων.  

Το έργο του αναδόχου θα περιλαµβάνει εξειδικευµένες ελεγκτικές ενέργειες και εργασίες, µε στόχο 

την πιστοποίηση και τεκµηρίωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της επιτόπιας 

επαλήθευσης, δηλαδή τον δειγµατοληπτικό έλεγχο των δαπανών µιας πράξης µε βάση τα 

υποβληθέντα  παραστατικά και το βαθµό υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου. Οι  

διενεργηθείσες επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν διοικητικές,  δηµοσιονοµικές, 

τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων που δεν µπορούν να επαληθευθούν διοικητικά.    

Συγκεκριµένα από την ελεγκτική οµάδα του αναδόχου ζητείται: 

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ



 

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  
www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 

6

• Η πιστοποίηση της πραγµατοποίησης και της επιλεξιµότητας των δαπανών που 

περιλαµβάνονται στο δείγµα, µε βάση την εξέταση των πρωτότυπων παραστατικών και 

λοιπών δικαιολογητικών και στοιχείων τεκµηρίωσης. 

•  Η εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά την 

οικονοµική και φυσική  πρόοδο της πράξης. 

• Η τεκµηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδροµής ελέγχου στην διαχείριση της πράξης από 

τον δικαιούχο. Ο ελεγκτής έχει ως στόχο τη συγκέντρωση επαρκών, πειστικών, κατάλληλων 

και αξιόπιστων αποδείξεων ότι το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του 

δικαιούχου, λειτουργεί σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα και ότι είναι αρκούντως κατάλληλο 

για την εξασφάλιση της κανονικότητας των δαπανών που βαρύνουν τη πράξη και της 

ακρίβειας και πληρότητας των χρηµατοδοτικών και άλλων πληροφοριών.  

• Η επαλήθευση του βαθµού υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου  

• Η εξέταση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένων των 

κανόνων δηµοσιότητας  

Η άσκηση του εξειδικευµένου ελεγκτικού έργου του αναδόχου, θα πρέπει κάθε φορά   να διενεργείται  

σύµφωνα: 

• µε τα  ∆ιεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

• µε τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.   

Η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει µέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου τη διενέργεια 

συγκεκριµένου αριθµού διοικητικών επαληθεύσεων (40)  σε συγκεκριµένο  χρονικό διάστηµα.  

 

3. Πλαίσιο συνεργασίας 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα όσα προσδιορίζονται στην 
παρούσα.  

Η Μονάδα Γ της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. αναλαµβάνει: 

Την επιλογή των πράξεων, το πρόγραµµα των επιτόπιων επαληθεύσεων, τη συγκέντρωση όλων των 

στοιχείων που αφορούν τις προς εξέταση πράξεις και υποέργα αυτών, µέσω του ΟΠΣ και του 

φακέλου που τηρεί η Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α., καθώς και την έκδοση της «Απόφασης Ορισµού Οργάνου 

Επαλήθευσης»,.  

Σε εύλογο χρονικό διάστηµα, πριν την διεξαγωγή της επιτόπιας επαλήθευσης, θα διεξάγεται 

συνάντηση µεταξύ των ελεγκτών και στελεχών της , Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α, όπου θα προσδιορίζονται και θα 

µελετώνται τα στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν και θα γίνεται ο συντονισµός του ελεγκτικού 
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έργου της οµάδας.     

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του δικαιούχου της εξεταζόµενης πράξης ή /και ο 

τόπος υλοποίησης της πράξης. 

Η διαθεσιµότητα και ο αριθµός των ελεγκτών του αναδόχου πρέπει να είναι τέτοιος ώστε το 

πρόγραµµα ελέγχου και ο αριθµός των επιτόπιων επαληθεύσεων που έχει ορισθεί στην παρούσα, να 

εκτελεστούν στον  περιγραφόµενο χρονικό ορίζοντα.    

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει συνολικά: 

� την ευθύνη για την παράδοση του έργου µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Για το σκοπό 

αυτό αναλαµβάνει κάθε ενέργεια που τυχόν θα απαιτηθεί, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο 

παρόν. 

� την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε το 

παρόν και τις τρέχουσες κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

� τον έλεγχο τήρησης των κανόνων προβολής και δηµοσιότητας, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 

της ΕΕ, τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006, το σχετικό εθνικό θεσµικό πλαίσιο και τις 

κατευθύνσεις της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. ,  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά µε την Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.  καθώς και όποιον άλλο φορέα ή 

άτοµο του υποδειχθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου. 

 

4. Παραδοτέα του Έργου  

 

Οι αναφερόµενες υπηρεσίες του αναδόχου που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, θα 

ολοκληρωθούν µε την παράδοση από τον ανάδοχο και την παραλαβή από την Ε.Υ.  των κάτωθι 

παραδοτέων: 

 Α) Ανά Ελεγχόµενη Πράξη 

o Φάκελο Ελέγχου που θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο, το Φύλλο Αξιολόγησης 

Αποτελεσµάτων Ελέγχου σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και συνηµµένα όλα τα σχετικά 

έγγραφα που τεκµηριώνουν τα συµπεράσµατα και τα ευρήµατα της ελεγκτικής οµάδας του 

αναδόχου ως προς το αντικείµενο εξέτασης που της έχει ανατεθεί.  

o Έκθεση Ελέγχου το περιεχόµενο της οποία κατ’ ελάχιστο θα περιλαµβάνει, την µεθοδολογία 

του ελέγχου που ακολουθήθηκε, τυχόν προβλήµατα που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή του 

ελέγχου, ευρήµατα, διαπιστώσεις και συστάσεις, καθώς και προτάσεις για την επιβολή 

δηµοσιονοµικών διορθώσεων ή και ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων 
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ποσών σε τυχόν περιπτώσεις παρατυπίας. Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να υποβάλλεται το 

αργότερο εντός (15) ηµερολογιακών ηµερών από το τέλος κάθε ελέγχου. 

o ∆ηλώσεις ανεξαρτησίας των ελεγκτών που συµµετέχουν στις επιτόπιες επαληθεύσεις.  

Β) Έκθεση Απολογισµού  

o Ο ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή συνολική έκθεση 

απολογισµού των εργασιών, στις οποίες προέβη για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, 

το αργότερο εντός τριάντα  (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος ελέγχου.  

Το έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την παραλαβή της έκθεσης απολογισµού και την έκδοση 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου, από την αρµόδια  Επιτροπή Παρακολούθησης  & 

Παραλαβής του έργου. 

 

5. ∆ιάρκεια του έργου 

 

Το έργο του αναδόχου ως αναφορά την διεξαγωγή των επιτόπιων επαληθεύσεων και  την παράδοση 

του συνόλου των παραδοτέων θα έχει διάρκεια πεντέµιση µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης .  

 

6.  Στοιχεία Ελεγχόµενων Πράξεων και ∆ικαιούχων  

Ενδεικτικά, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το ελεγκτικό αντικείµενο, όπως µέγιστο και ελάχιστο 

µέγεθος προϋπολογισµού των ελεγχόµενων πράξεων, αριθµός ζητούµενων επιτόπιων επαληθεύσεων, 

κ.λ.π   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ) 
• Ν.Π.∆.∆. 
• Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ  

• ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ :    1.500.000,00 € 
• ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ:      225.000,00 € 

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

• ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ :       850.000,00 € 
• ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ:        30.000,00 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

40 

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΠΡΑΞΗ 

3 

 

     

 

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ



 

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  
www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 

9

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των εβδοµήντα τριών  χιλιάδων 

οκτακόσιων ευρώ (73.800,00€), συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ και των λοιπών 

νοµίµων κρατήσεων. 

Στο ανωτέρω τίµηµα συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των απαραίτητων αµοιβών και δαπανών για την 

εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ 

επιγενόµενης αιτίας.  

Η πληρωµή της αµοιβής αυτής θα γίνει τµηµατικά και ως εξής : 

• Ποσοστό 10% της αµοιβής, θα λάβει ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης και την 

διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επαλήθευσης όπου θα συµµετάσχουν ελεγκτές στελέχη του 

(παρουσιολόγιο αρµοδίως υπογεγραµµένο από τον προϊστάµενο της Μονάδας Γ΄).   

• Ποσοστό 50% της αµοιβής, µε την ολοκλήρωση του 50% των προγραµµατισµένων επιτόπιων 

επαληθεύσεων (παρουσιολόγια αρµοδίως υπογεγραµµένα από τον προϊστάµενο της Μονάδας 

Γ΄)  και του 25% των εκθέσεων ελέγχων (πρωτόκολλα παραλαβής και πιστοποίηση από τον 

προϊστάµενο της Μονάδας Γ΄). 

• Εξόφληση µετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων και την έκδοση Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής του έργου (Υπόλοιπο 40% της συνολικής αµοιβής ) 

Η καταβολή των πληρωµών θα συνδέεται υποχρεωτικά µε την πορεία υλοποίησης και του 

παραδοτέου του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη σύµβαση. 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 

1. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται σε τρείς (3) φορείς µε ελεγκτική εµπειρία στο πλαίσιο  

συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. Προγραµµάτων, ήδη ενταγµένων στο µητρώο 

προµηθευτών παρόχων υπηρεσιών της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. 

2. Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και να 

την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.  (Γλάδστωνος 1α & 

Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), εντός επτά (7) ηµερών από την επόµενη της 

κοινοποίησης της παρούσας  και ώρα 12.00. Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά 

θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισµένο (φέρει σφραγίδα) και 

υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, 

από τον εκπρόσωπο αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται 
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οπωσδήποτε α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και 

δεσµεύει αυτόν για 60 εργάσιµες µέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Κάθε προσφορά, περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

       Α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόµενος 

ο οποίος υποβάλει προσφορά, η επωνυµία του, η έδρα του, το τηλέφωνο,  αριθµός 

τηλεοµοιοτυπίας, διεύθυνση επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

2. Υπεύθυνη δήλωση (Ν 1599/1986) από τον προσφέροντα, µε βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού και δηλώνεται ότι: 

i. Μέχρι την ηµέρα της υποβολής της συγκεκριµένης προσφοράς δεν έχει 

καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα εκ των αναφερόµενων της 

περιπτώσεως 1 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 

ii. ∆εν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες της περιπτώσεως 2 των εδαφίων α και γ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις 

iii.  Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του της 

περίπτωσης 3 του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, 

iv. Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

κατά περίπτωση δικαιολογητικών 

v. ∆εσµεύεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον φάκελο της προσφοράς είναι 

αληθή.  

vi.∆ήλωση ανεξαρτησίας .   «∆εν µπορούν να συµµετάσχουν σε ελέγχους έργων 

ελεγκτές οι οποίοι κατά την τελευταία τριετία είχαν οποιασδήποτε µορφής 

επαγγελµατική σχέση (σύµβαση έργου ή εργασίας), µε τον δικαιούχο του υπό 

έλεγχο έργου. Επιπλέον, οι ελεγκτές δεν δικαιούνται να αποκτήσουν οποιασδήποτε 

µορφής επαγγελµατική σχέση κατά την επόµενη τριετία και εφόσον παραµένει η 

ίδια συµβατική σχέση µε τον Ανάδοχο, µε τον δικαιούχο του υπό έλεγχο έργου, 

εκτός εάν πρόκειται για δηµόσιο φορέα.» 

3. Επιπλέον στοιχεία από τον ανάδοχο  

• Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.  

• Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων µε το 

προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε 

ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και 
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του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. Αν οι παραλήπτες των έργων 

είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε πρωτόκολλο 

παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.  

•  Κατάλογο έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στην 

εκτέλεση/ διαχείριση/ παρακολούθηση/ έλεγχό των οποίων  είχαν εµπλακεί, κατά την 

τελευταία τριετία,. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση, θα πρέπει 

να υποβληθεί ρητή δήλωση 

 

      Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης µορφής και ένα 

(1) CD, µέσα σε φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισµένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισµού, 

και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς. 

Η προτεινόµενη κοστολόγηση του έργου θα γίνει σε ευρώ (€), σύµφωνα µε την παράγραφο ΙΙΙ 

της παρούσας και θα περιλαµβάνει: 

- συνολική τιµή για το έργο (συµπεριλαµβανοµένου και µη του ΦΠΑ), 

 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της µελέτης θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 

3/Α/14.01.2012), την ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) 

«Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής και της 

διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής και τη µε 

αρ. πρωτ. 48365/ΕΥΣΣΑΑΠ 3505/25-10-2010 Απόφαση του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρµογής  και τους όρους της παρούσας και ειδικότερα βάσει της χαµηλότερης τιµής . 

Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού ανακοινώνονται στο σύνολο των συµµετεχόντων. 

VΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, που θα συγκροτηθεί µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, µε 

πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα Υγείας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο 

προσφέροντα, ο οποίος σύµφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε τη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά. 

Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο µε fax.  

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ



 

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  
www.ygeia-pronoia.gr  www.prosonolotahos.gr www.espa.gr 

 

12

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, προκειµένου 

να υπογραφεί η σχετική σύµβαση. Η εγγυητική επιστολή, η οποία καλύπτει ποσοστό 10% του 

συνολικού τιµήµατος της µελέτης που αναφέρεται στην Απόφαση Ανάθεσης µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 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 τη νοµοθεσία των κρατών – µελών αυτό το δικαίωµα. 

Μετά την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπογράφεται η σχετική σύµβαση, 

στην οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά η περιγραφή και τα παραδοτέα του έργου, το χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης, ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου που θα συνδέεται µε τα παραδοτέα, καθώς και κάθε 

άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που αφορά την υλοποίηση αυτού.  

Για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων, την ίδια ηµέρα της κοινοποίησης δηµοσιοποιείται 

στην ιστοσελίδα http://www.ygeia-pronoia.gr/ ο ανάδοχος του έργου. 

VΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

Η συµµετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας εκ 

µέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης 

και δικαιούται να την 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 προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε 

τη συµµετοχή τους. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών: 
 

1. KPMG ADVISORS A.E.  

2. DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS A.Ε.  

3. Πανουργιά Κυριακή 

 
Εσωτερική διανοµή: 

• Γραφείο κ. Υφυπουργού Υγείας 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείο Υγείας 
• Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α / Μονάδα ∆΄ 
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