
                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αθήνα        23 / 08/ 2010  
106 77, Αθήνα Αρ. πρωτ:  3888 
Πληροφορίες: Χρ. Τερζάκη  
Τηλ.: 213 1500 823  
Fax:  213 1500 751,   
E-mail: cterzaki@mou.gr (www.ygeia-pronoia.gr)   

                  

  

                               

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

        
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος 
Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση έργων\δράσεων που θα ενταχθούν στον 
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 
2013. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 

2. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/Α/10.03.2000) 
όπως τροποποιήθηκε με το  ΠΔ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006) και ισχύει. 

3. των άρθρων 4, 5, & 6 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 17 του Ν 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  266/Α/20-11-2003). 
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Με την συμβολή της Ελλάδας  

και  
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4. του Ν.3614/2007 «Διαχείριση, 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, 
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18, 21, 22 και 26 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 
53/Α/31.3.2010) και ισχύει. 

5. του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002). 

6. της υπ’ 4088/18-6-08 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί αναδιάρθρωσής της ΕΥΔΕΠ, 
σύμφωνα με το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 278/30-6-08), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 130385/01-
10-2009 όμοια Απόφαση (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009). 

7. της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π 152869/20-11-09  (ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/26.11.2009) κοινής Απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του 
κ. Νικόλαου Πολύζου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

8. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ  64/Α/16-03-07) και του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρμοζόμενων αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά 
ρυθμίζονται με την παρούσα. 

9. το υπ’ αρ. 55715/Α.ΠΛ.9537/17-12-07 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής, 
μέσω του οποίου γνωστοποιείται η «ερμηνευτική ανακοίνωση 2006/C 179/02 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων που δεν 
καλύπτονται από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις». 

10. της υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) και ιδίως το άρθρο 38, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

11. τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης ΚΠΣ 2000-
2006 και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

12. το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα μιας 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (81.748,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (18.802,00 €), ήτοι 
συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (100.550,00 €), και βρίσκεται 
εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ΠΔ 4/2002 περί με απευθείας ανάθεση, κατόπιν 
διαπραγματεύσεων, σύναψης σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 

13. το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη εκατό χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα ευρώ (100.550,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία 
εγκριθησόμενη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής 
Υποστήριξης της Εφαρμογής του Άξονα 5 του Τ.Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Την έγκριση της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης του έργου: «Σύμβουλος 

Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση έργων\δράσεων που θα ενταχθούν στον 
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 
2013»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – 

στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), και ειδικότερα την 

εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 3, παράγραφος 3 του Π.Δ.4/2002 περί σύναψης 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών «με απ΄ευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγματεύσεων» και 

επιλογή «μεταξύ τουλάχιστον τριών (3) προσφορών». 
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2. Την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και της περίληψής της στην 
ιστοσελίδα www.ygeia-pronoia.gr, για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 της με 
αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, προκειμένου να 
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβληθούν προσφορές από κατάλληλους Φορείς, 
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τις ως άνω  διατάξεις.  

3. Την επιλογή μιας προσφοράς, μεταξύ αυτών που θα υποβληθούν, με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

4. Τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, τους δικαιούμενους συμμετοχής, τη διαδικασία επιλογής 
καθώς και τους όρους υλοποίησης και παραλαβής, που περιέχονται στα Παραρτήματα Α΄, Β’ 
και Γ’, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.   

5. Τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος ανέρχεται μέχρι του ποσού των ογδόντα μιας 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (81.748,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (18.802,00 €),, ήτοι 
συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (100.550,00 €). 

 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν σε έντυπη μορφή τις δεσμευτικές τους 
προσφορές για την ανάληψη του έργου, έως την 13η Σεπτεμβρίου και έως ώρα 16.00, στην 
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 
10677 Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου. 
 
Η τελική επιλογή του Αναδόχου και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με αιτιολογημένη απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά 
στα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της μη  παραγωγής αποτελέσματος από την παρούσα 
διαδικασία.  
 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  
 

 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 
 

Κοινοποίηση: 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  Συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων 
 Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα  
2.  Ε.Υ.Δ. «Ε.Π.ΑΝΑΔ» 
 Κοραή 4, Αθήνα 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2. Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. – Προϊσταμένη, Μονάδες: Α1, Α2, Β, Γ, Δ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Ειδική Υπηρεσία 

Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

ΤΙΤΛΟΣ «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψυχικής 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
για την υλοποίηση έργων\δράσεων που θα ενταχθούν στον 
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
ογδόντα μιας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 
(81.748,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (18.802,00 
€), ήτοι συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα 
ευρώ (100.550,00 €). 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί εγκριθησόμενο από το 

Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 - 2013  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου είναι 

δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα (άρθρ. 3, παρ. 3 

του Π.Δ. 4/2002) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με 

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.), Γλάδστωνος 1α & Πατησίων,  

106 77 Αθήνα, 4ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

13/ 9 / 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Αντικείμενο και στόχος του έργου 

 

Το παρόν έργο αφορά στην ανάθεση της Τεχνικής Υποστήριξης από εξειδικευμένο και έμπειρο 

Σύμβουλο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η 

Διεύθυνση Ψυχική Υγεία είναι και Δικαιούχος για μεγάλο αριθμό πράξεων του Τομεακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΤΕΠ ΑΝΑΔ).   

Σκοπός του έργου είναι η παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής, τεχνικής και λειτουργικής 

υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Δικαιούχου τόσο στο Θεματικό Άξονα 

Προτεραιότητας 5 του ΤΕΠ ΑΝΑΔ, όσο και σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, 

προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και να υλοποιηθούν έγκαιρα, μέσα 

στα τιθέμενα χρονικά περιθώρια και με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, οι προβλεπόμενες 

πράξεις. 

 

Η ανάλυση του σκοπού του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προσδιορίζει και τους 

κύριους στόχους του που είναι: 

α. Η επιχειρησιακή και τεχνική στήριξη για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τη 

διαχείριση των πράξεων που θα χρειαστεί η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, προκειμένου να 

διαχειριστεί τις πράξεις σαν Δικαιούχος στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε να 

αναπτύξει υπηρεσίες ψυχικής υγείας: 

- οικονομικά και γεωγραφικά προσπελάσιμες και προσβάσιμες από όλους τους πολίτες,  

- ποιοτικά και ποσοτικά επαρκείς και αποτελεσματικές,  

- ικανές για την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού  

- για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη θεραπεία της ψυχικής ασθένειας 

καθώς και την κοινωνική και οικονομική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 

υγείας, μέσω: 

 της παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα και στους αντίστοιχους Τομείς Ψυχικής Υγείας στο 

σύνολο της χώρας, 

 της προώθησης των διαδικασιών εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ψυχικά 

πασχόντων, 

 της ανάπτυξης εξωνοσοκομειακών δομών για την ενίσχυση της πρόληψης και τον 

περιορισμό των εισαγωγών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και τη σταδιακή κατάργηση και 

μετασχηματισμό των ψυχιατρικών νοσοκομείων, 

 της αντιμετώπισης των διακρίσεων, των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, του 

στιγματισμού των ψυχικά ασθενών και της προάσπισης των κοινωνικών και ατομικών 

δικαιωμάτων τους, 
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 της έγκαιρης αντιμετώπισης των νέων, αναδυόμενων ψυχικών διαταραχών, που πλήττουν 

κυρίως παραγωγικές ηλικίες του πληθυσμού και της αποτροπής της απομόνωσης και της 

εγκατάλειψης της εργασίας, 

 της ολοκληρωμένης και στοχευμένης παροχής υπηρεσιών στα άτομα με ψυχικά 

προβλήματα έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι ευκαιρίες ένταξης ή επανένταξης στην αγορά 

εργασίας των μελών των οικογενειών τους, 

 της πλήρους αξιοποίησης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της 

ψυχικής υγείας, αλλά και άλλων συναφών τομέων, καθώς και του εθελοντισμού, 

 της αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και των μηχανισμών εφαρμογής πολιτικών 

ψυχικής υγείας, 

 της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάιμερ, 

 της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών αντιμετώπισης του αυτισμού με έμφαση στα 

άτομα μέχρι και 18 ετών, 

 της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των δράσεων των συλλογικών Οργάνων των χρηστών 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 

 της συνέργιας των παρεμβάσεων με δράσεις της Θεματικής Προτεραιότητας 4 του ΕΠ 

ΑΝΑΔ για την αξιοποίηση και ενδυνάμωση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) όσο και με δράσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα 

δράσεων που σχετίζονται με την λειτουργική και επιχειρησιακή ολοκλήρωση όλων των 

τομέων ψυχικής υγείας. 

β. Η υποστήριξη της διαχείρισης και του απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των πράξεων αυτών καθώς και των απαιτούμενων διαδικασιών που αυτά θα απαιτήσουν (σύνταξη 

ΔΠΠ, δημιουργία φακέλου υποέργων, ή κατάρτιση φακέλου προτεινόμενης πράξης για υποβολή 

σε ΕΠ του ΕΣΠΑ, συγγραφή προκηρύξεων, συμπλήρωση ΜΔΔ κ.λπ.)  

 

2.  Περιγραφή του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και τομείς παροχής 
υπηρεσιών 
Το έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης περιγράφεται κατ' αντιστοιχία προς τους στόχους, 

που έχουν διατυπωθεί στην προηγούμενη παράγραφο: 

Α) Η επιχειρησιακή και τεχνική στήριξη για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και τη 

διαχείριση των πράξεων.  

Στο πλαίσιο του στόχου αυτού ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης καλείται να αναλάβει τις εξής 

δραστηριότητες υποστήριξης όσον αφορά στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην εφαρμογή και στη 

διαχείριση των δράσεων της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας: 

 Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των αναγκών για τις δράσεις της Διεύθυνσης 

Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου, σύμφωνα με τις ανειλημμένες στο πλαίσιο του Τ.Ε.Π. 

ΑΝΑΔ υποχρεώσεις. 
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 Σχεδιασμός και οργάνωση διαδικασιών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης, των 

κάθε είδους δράσεων/έργων της Διεύθυνσης, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της μηχανογραφικής υποστήριξης, της οργανωτικής και 

λειτουργικής ροής των διαδικασιών αυτών. 

 Στήριξη στην εκπόνηση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων τροποποίησης\ 

συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου, έκδοσης Προκηρύξεων, διενέργειας Διαγωνισμών 

και έκδοσης λοιπών εγκυκλίων των διαφόρων επιμέρους δράσεων/ πράξεων.  

 Στήριξη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή επικοινωνιακής πολιτικής και προγραμμάτων 

προβολής των δράσεων της Διεύθυνσης. 

 Στήριξη στις υποχρεώσεις – παρακολούθηση της Συμφωνίας με Ε.Ε. 

Β) Η υποστήριξη της διαχείρισης και του απολογισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των πράξεων. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης καλείται να 

αναλάβει τις εξής δραστηριότητες:  

 Παροχή υποστήριξης για τον σχεδιασμό των Τεχνικών Δελτίων Έργου και Υποέργου και 

των αναγκαίων συμπληρωματικών εγγράφων, όπου απαιτείται, των πράξεων της 

Διεύθυνσης, προκειμένου να υποβληθούν προς ένταξη στο Τ.Ε.Π. ΑΝΑΔ. 

 Παρακολούθηση της διαδικασίας ένταξης των πράξεων των δράσεων της Διεύθυνσης και 

παροχή υποστήριξης για την αναθεώρηση/τροποποίηση του περιεχομένου τους, μέχρι την 

οριστική ένταξή τους, αλλά και εφόσον απαιτηθεί στη διάρκεια υλοποίησής τους. 

Γ) Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας της υλοποίησης των  δράσεων της Διεύθυνσης 

και των ΝΠΔΔ, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παρακολούθηση των δεικτών του Τ.Ε.Π. ΑΝΑΔ σε 

σχέση με τους στόχους αυτού και υποστήριξη στην επαλήθευση της υλοποίησης των παραδοτέων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

 παρακολούθηση της τήρησης κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της πράξης των δεσμεύσεων 

που αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

 υποστήριξη για την ενημέρωση της ΕΥΤΥΚΑ με τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών των 

πράξεων. 

 υποστήριξη της δημιουργίας μηχανισμού πιστοποίησης της ποιοτικής εκτέλεσης των 

πράξεων και εσωτερικού μηχανισμού ελέγχου των πληρωμών για την εξασφάλιση της 

νομιμότητας και της κανονικότητάς τους. 

 υποστήριξη της μηχανογραφικής παρακολούθησης των πράξεων, με καταχώριση όλων 

των επιλέξιμων δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών, σύμφωνα με τις δηλούμενες 

δαπάνες που αναγράφονται Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία θα 

αποστέλλονται στην ΕΥΤΥΚΑ.  

 υποστήριξη στην προετοιμασία της ενημέρωσης, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του 

Ε.Π. 

 νομική υποστήριξη για την παρακολούθηση τήρησης των όρων συμβάσεων, όπου αυτές 

υπάρχουν, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών. 
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3. Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών από τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης  
Για την αποτελεσματικότερη τεχνική στήριξη της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο παροχής 

των υπηρεσιών υποστήριξης, τουλάχιστον τρία (3) στελέχη του Αναδόχου θα εγκατασταθούν στην 

Διεύθυνση, τα οποία θα εκπροσωπούν το Σύμβουλο και κυρίως θα ασχολούνται με: 

 τη συγκέντρωση στοιχείων και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των τελικών αποδεκτών και της 

Διεύθυνσης, επιτρέποντας την καλύτερη κατανόηση εκ μέρους του Συμβούλου των 

απαιτήσεων τους, ως προς τις εργασίες που αυτός αναλαμβάνει. 

 την παροχή συμβουλών, τη διατύπωση προτάσεων και την παροχή τεχνογνωσίας προς τη 

Διεύθυνση και τους Δικαιούχους, για ζητήματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της, στο 

πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του. Ειδικότερα, την επιτυχή ανάπτυξη των αναγκαίων 

δομών Ψυχικής Υγείας, την υποστήριξη των Δικαιούχων Φορέων για την ένταξη και έναρξη 

των έργων. 

 την προετοιμασία και τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων/ Υποέργων των δράσεων 

στο πλαίσιο του Τ.Ε.Π. ΑΝΑΔ.  

 την παρακολούθηση της πορείας της υλοποίησης των Πράξεων/υποέργων των δράσεων 

και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την οργάνωση ή/ και διαχείρισή τους. Συλλογή 

στοιχείων (σε excel) της υποδομής Primavera από τους Φορείς ανά τρίμηνο. 

 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η 

οποία θα επιβλέπει, θα κατευθύνει και θα συντονίζει το έργο του Συμβούλου.  

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου.  

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης υποχρεούται να προμηθευτεί με δικές του δαπάνες το σύνολο 

του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του αντίστοιχου λογισμικού, που θα απαιτηθεί για την άρτια 

εκτέλεση του έργου. 

 

4. Παραδοτέα του έργου: 
Το έργο του Τεχνικού Συμβούλου περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή των ακόλουθων 

ειδών Παραδοτέων: 

 

Παραδοτέα Α: σχετικά με την επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη. 

 

Παραδοτέα Β: σχετικά με την υποστήριξη της διαχείρισης και του απολογισμού του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. 

 

Παραδοτέα Γ: σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου του Συμβούλου. 
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Παραδοτέα Α  
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παραδοτέα που σχετίζονται με την παροχή της 

επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Έκθεση με προτάσεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και αναγκών για τις 

ενέργειες κατάρτισης στο πλαίσιο του Τ. Ε.Π. ΑΝΑΔ. 

 Έκθεση με προτάσεις για την υποβοήθηση της εκπόνησης του σχεδιασμού στην ανάπτυξη 

των ακόλουθων πολιτικών: α) προαγωγή της ψυχικής υγείας, β) διατομεακές δράσεις (π.χ. 

διασύνδεση με δικαιοσύνη, αστυνομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.) γ) καταπολέμηση του 

στίγματος, δ) κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, ε) κατάργηση – συρρίκνωση ψυχιατρικών 

νοσοκομείων, στ) τομεοποίηση, ζ) απασχόληση και διευθέτηση ζητημάτων ΚοιΣΠΕ, η) 
ανάπτυξη δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών, θ) θέματα οργάνωσης (π.χ. ηλεκτρονικός 

φάκελος).  

 Έκθεση για τη μεθοδολογία της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των δράσεων. 

 Συλλογή στοιχείων (σε excel) της υποδομής Primavera από τους Φορείς ανά τρίμηνο. 

 Περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας ποιοτικού ελέγχου. 

 Έκθεση προτάσεων για την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής και προγραμμάτων. 

 Κατάλογος των νομικών κειμένων (λ.χ. Υπουργικών Αποφάσεων/Προκηρύξεων, 

Διαγωνισμών και λοιπών Εγκυκλίων) των διαφόρων επιμέρους δράσεων/ πράξεων για την 

έκδοση των οποίων συμμετείχε παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης.  

 Έκθεση για τις δράσεις στήριξης στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή επικοινωνιακής 

πολιτικής και προγραμμάτων προβολής των δράσεων της Διεύθυνσης. 

 Έκθεση με τα θέματα για τα οποία ο Σύμβουλος παρείχε τεχνογνωσία/ εμπειρογνωμοσύνη. 

 
Παραδοτέα Β 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παραδοτέα που σχετίζονται με την παροχή υποστήριξης 

προς τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας για τη διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

 Κατάλογος των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων/Υποέργων που έχουν σχεδιαστεί/συμπληρωθεί 

/τροποποιηθεί 

 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης  

 Κατάλογος Πράξεων, για τις οποίες έγινε καταχώριση των δαπανών και πληρωμών  

 Κατάλογος πράξεων για τα οποία ο Σύμβουλος προετοίμασε Μηνιαία Δελτία Δαπανών  

 Κατάλογος ενεργειών πιστοποίησης της ποιοτικής εκτέλεσης του έργου 

 Κατάλογος περιπτώσεων παροχής νομικής υποστήριξης 

 Αναφορές εξέλιξης φυσικού αντικειμένου των εκτελουμένων πράξεων (έκτακτες)  
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Παραδοτέα Γ 
Στο πλαίσιο της στήριξης ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης υποβάλει στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σε τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικότερα στο 

τέλος κάθε μήνα που έπεται της λήξης κάθε ημερολογιακού τριμήνου, Συνοπτικές Εκθέσεις 

Προόδου υλοποίησης των πράξεων/έργων. Στις εκθέσεις αυτές, εκτός της πορείας και των 

προοπτικών εξέλιξης των εν λόγω πράξεων, θα παρουσιάζονται ενδεχόμενα προβλήματα επ’ 

αυτών, καθώς και προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, σε επίπεδο πράξης, αλλά και σε 

επίπεδο κάθε Φορέα, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του έναντι του Προγράμματος. 

Κάθε τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τριάντα (30) ημέρες από το 

τέλος κάθε τριμήνου, ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης υποβάλλει, στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, Έκθεση Απολογισμού του έργου του κατά τη διάρκεια του 

διαρρεύσαντος τριμήνου.  

Ειδικότερα στις Εκθέσεις αυτές θα περιέχονται τουλάχιστον τα εξής: 

Α) Αναφορά των Παραδοτέων Α και Β που υπεβλήθησαν από το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης 

στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και παρελήφθησαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου του Συμβούλου εντός του τριμήνου αναφοράς. 

Β) Περιγραφή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς προς την 

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.  

Γ)  Αναφορά των κάθε είδους υπηρεσιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης που πρόκειται να 

παρασχεθούν κατά το επόμενο τρίμηνο. 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης συντάσσει 

έκτακτες εκθέσεις ή αναφορές για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας ή/ και της ΕΥΤΥΚΑ, 

κατόπιν σχετικών αιτημάτων.  

 

5. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
Η συνολική διάρκεια του έργου του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

6.  Προϋπολογισμός του έργου  
Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα μιας 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (81.748,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (18.802,00 €), ήτοι 

συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (100.550,00 €).  

 
Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού του Έργου περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα κάθε 

είδους έξοδα και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου όπως: 
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 Αμοιβές, οι οποίες θα εκφράζονται σε αριθμό ανθρωποημερών, με τιμή μονάδας ανά 

ανθρωποημέρα για κάθε προτεινόμενο μελετητή 

 Κόστη μετάφρασης (των Παραδοτέων πρότασης της μεθοδολογίας στην Αγγλική γλώσσα) ) 

 Κόστη μετακινήσεων, διαμονής και εκτός έδρας αποζημιώσεων κατά τις επιτόπιες 

επισκέψεις σε προτεινόμενες δομές . 

 Διάφορα έξοδα (για παράδειγμα κόστος γραμματειακής υποστήριξης κ.α.) 

 

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, ΣΑΕ 091/8, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 περί «εκτέλεσης ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείρισης των αντιστοίχων πόρων». 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται οποτεδήποτε να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης, αιτιολογημένα, 

εφόσον το κρίνει σκόπιμο.  

 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, πριν την κάλυψη του παραπάνω 

συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.  

 

Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν από τη λήξη της σύμβασης, η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη. 

 

 7. Ενημέρωση Ενδιαφερομένων – Παραλαβή Πρόσκλησης 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα 

Παραρτήματα αυτής, μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μονάδα Δ’, στην ταχυδρομική διεύθυνση Γλάδστωνος 1α και Πατησίων, 

4ος όροφος, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10.00 – 16.00 έως την 

Δευτέρα 13/ 09 / 2010. 

 

Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.ygeia-

pronoia.gr  διατίθεται η αναλυτική Πρόσκληση καθώς και το συνοδευτικό υλικό. 

 

8.  Όροι Πληρωμής 
Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να λάβει 

προκαταβολή ποσοστού 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 

αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται μετά τη παραλαβή 

ισόποσης αξίας υπηρεσιών.   

 

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μονάδα Δ: Οργάνωση και Υποστήριξη   -  12 - 

http://www.ygeia-pronoia.gr/
http://www.ygeia-pronoia.gr/


Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης  πραγματοποιούνται με την έκδοση σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου 

της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. 

Μετά την παράδοση του παραδοτέου Α και το πρωτόκολλο παραλαβής ο ανάδοχος δύναται  να 

λάβει συνολικά αμοιβή αξίας ίσης με το 60% της συνολικής συμβατικής αξίας. 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά -  δικαιολογητικά. Από 

κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 

 

9.  Μεθοδολογία παρακολούθησης προόδου και παραλαβής του έργου 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  θα συγκροτηθεί 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του Αναδόχου και Παραλαβής των υποβαλλομένων 

παραδοτέων από τον Ανάδοχο.  

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 

αξιολόγηση, και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, 

συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος 

εκτέλεσης, παρακολούθησης, και παραλαβής του έργου θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του και 

παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και 

να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.  

 

10. Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση 
Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνηθέντος χρόνου παράδοσης του  παραδοτέου του έργου, 

κατά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και εφόσον δεν έχει συνταχθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 

7 του Παραρτήματος Β Πρωτόκολλο παραλαβής, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στον Εργοδότη για 

κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης του παραδοτέου το ποσό των εκατό (100) Ευρώ, ως  
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ποινική ρήτρα και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η 

συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξίωσης για μείωσή 

της ως δυσανάλογης.  

 

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Εργοδότη η οποία εκδίδεται μετά από σχετική 

εισήγηση της επιτροπής επίβλεψης και παραλαβής που διαπιστώνει την καθυστέρηση. Η ποινική 

ρήτρα εισπράττεται με παρακράτηση του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτήν από την επόμενη 

πληρωμή του Αναδόχου. 

 

Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος και εφόσον ο Ανάδοχος  συνεχίζει να μην έχει 

παραδώσει το καθυστερούμενο παραδοτέο, ο Εργοδότης δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. Σε 

περίπτωση έκπτωσης,  η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη. Επί 

πλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία αυτού από τη 

μη υλοποίηση του έργου. 

 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, της οποίας όλοι οι 

όροι συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Εργοδότης δύναται εκτός της 

επιβολής της ποινικής ρήτρας να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο κατά την ανωτέρω διαδικασία, να 

ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και να απαιτήσει από αυτόν την 

αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας του. 
 

11. Πνευματικά Δικαιώματα 
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την 

καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και 

ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί 

χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ η αναφορά τους θα γίνει στη σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

 

12. Υπεργολαβίες του Αναδόχου 
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτο οποιοδήποτε μέρος των 

υπηρεσιών που θα του ανατεθούν με την σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες 

αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του έργου, που ενδεχομένως προτίθενται να 

αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους.  
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13.  Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά από τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του. 

 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή 

μεθόδους υλοποίησης  του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων με συναφές 

αντικείμενο απασχόλησης και τεκμηριωμένη  εμπειρία (στην εμπειρία συμπεριλαμβάνεται και η 

εμπειρία του υπεύθυνου της ομάδας) στην υλοποίηση παρόμοιων έργων (αξιολόγηση, διαχείριση 

κοινοτικών προγραμμάτων, συστήματα διαχείρισης πράξεων, κοστολόγηση πράξεων/έργων 

κ.λπ.), 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 σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες, που προτίθενται να 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα μέλη της ένωσης ή 

κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής για την 

υλοποίηση του έργου.  

 
2. Οργανωτικό Σχήμα – Προσόντα Αναδόχου  

Η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει το παρόν έργο διασφαλίζοντας ότι στην Ομάδα Έργου που 

θα προτείνεται από τους δυνητικούς Αναδόχους θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

1. Τεχνικό Σύμβουλο με εμπειρία (πενταετή εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα), στους 

κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία του ΕΣΠΑ αλλά και την εφαρμογή τους στην πράξη 

(διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, νέοι κανονισμοί κ.λπ.).  

2. Ειδικό εμπειρογνώμονα όσον αφορά στον υπολογισμό του κόστους στον τομέα της Ψυχιατρικής 

Μεταρρύθμισης, στις αρχές και στις απαιτήσεις ανάπτυξης και λειτουργίας  Δομών ψυχικής υγείας, 

πρόνοιας καθώς και τον υπολογισμό του κόστους των ιατρικών ή\και λοιπών θεραπευτικών 

πράξεων που έχουν σχέση με δομές Ψυχικής Υγείας. 

 
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους έως την 

Δευτέρα 13/09/2010 στα γραφεία της ΕΥτΥΚΑ  (Γλάδστωνος 1α, 4ος όροφος,  Αθήνα, Γραφείο 

Πρωτοκόλλου) έως την ώρα 16.00.    

 

4. Γλώσσα και τρόπος σύνταξης των προσφορών 
Οι Προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Οι τεχνικοί όροι που 

αναφέρονται στις προσφορές μπορούν να αναγράφονται στην Αγγλική γλώσσα. 
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Οι προσφορές, εφόσον έχουν συνταχθεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

μπορούν να υποβληθούν συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά 

αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 

μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα. 
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει 

να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, 

κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

Οι προσφορές θα αφορούν σε ολόκληρο το έργο. 

 

5. Τιμές και αναπροσαρμογές κόστους 
Οι τιμές των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Οι τιμές της προσφοράς 

θεωρούνται σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ουδεμία αναπροσαρμογή των τιμών γίνεται 

δεκτή για οποιαδήποτε αιτία. 

 

6. Περιεχόμενο Προσφορών Υποψηφίων Αναδόχων 
Οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων  υποχρεωτικά συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε αλλοδαπή γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη και επικυρωμένη μετάφραση στα Ελληνικά 

 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να γράφει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

του προσφέροντος (καθώς και στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του) καθώς και 

τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1Α & ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 106 77 ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο:  

«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση έργων\δράσεων που θα ενταχθούν στο 
Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 
2013”». 
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

Α.  Επιστολή υποβολής προσφοράς, την οποία υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψηφίου Αναδόχου. Στην επιστολή αυτή πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

αποδέχεται την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρούσες 

προδιαγραφές. 

Β.  Επί μέρους φάκελο Δικαιολογητικών, που περιέχει: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: 

α) δεν υπάρχει σε βάρος του προσφέροντα οριστική καταδικαστική απόφαση για έναν ή 

περισσότερους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007 «προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ»  

β) δεν ισχύει για τον προσφέροντα κανένα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 

του ΠΔ 60/2007 

γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τους οποίους ο 

διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως  

Πίνακα για την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας, με συνοπτική περιγραφή της εμπειρίας της 

προτεινόμενης ομάδας έργου στην υλοποίηση παρόμοιου ή αντίστοιχου έργου με το 

προκηρυσσόμενο, το φορέα ανάθεσης και τον προϋπολογισμό συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα 

νόμιμα αποδεικτικά όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, αντίγραφα συμβάσεων κ.τλ. 

Γ.  Φάκελο Τεχνικής προσφοράς στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Προσδιοριστικοί παράγοντες των απαιτήσεων του έργου. Αντίληψη του προσφέροντος για το 

έργο. Μεθοδολογία προετοιμασίας, διενέργειας και εξαγωγής των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που θα συλλεχθούν. Πιθανά προβλήματα ή κίνδυνοι 

που ενδεχομένως ανακύψουν και τρόπος περιορισμού τους. Περιγραφή και οργάνωση 

παραδοτέων. Περιγραφή – πρόταση του περιεχομένου της έκθεσης. 

 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου  

 Οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου. Η Ομάδα έργου θα πρέπει να συγκροτηθεί με βάση 

την απαιτούμενη διεπιστημονική προσέγγιση, έτσι ώστε να καλύπτονται οι γενικές και οι ειδικές 

απαιτήσεις του έργου. 

 Αναλυτικά βιογραφικά του Υπεύθυνου και των Στελεχών της Ομάδας Έργου, με ιδιαίτερη 

αναφορά στα προσόντα και ικανότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την ανωτέρω γενική και ειδική εμπειρία. 

Δ.  Φάκελο Οικονομικής προσφοράς  

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των ογδόντα μιας 
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (81.748,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του 
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αναλογούντος ΦΠΑ ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (18.802,00 €), ήτοι 

συνολικού ποσού εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (100.550,00 €). 
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το 

Έργο, χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). 

• Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος ΦΠΑ και  

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το 

Έργο με τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα μιας χιλιάδων 
επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (81.748,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ ποσού δέκα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ (18.802,00 €), ήτοι συνολικού ποσού 

εκατό χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (100.550,00 €). 
Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη 

που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων διερμηνείες κ.λπ. ).  

Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του 15% του 

προϋπολογισμού – στο πλαίσιο των αρχών του ανταγωνισμού και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες 

και απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου - θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του άρθρου 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.  Σε περίπτωση που η αιτιολόγηση δεν θεωρηθεί 

επαρκής ή κριθεί ότι η έκπτωση είναι σε βάρος της ποιότητας του έργου ή σε βάρος των 

δικαιωμάτων της αναθέτουσας αρχής, απορρίπτεται η προσφορά.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 
Αποκλεισμός Προσφοράς    
Προσφορές που, αιτιολογημένα θεωρηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού αόριστες και 

ανεπίδεκτες εκτίμησης, ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, 

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την 

αξιολόγηση όταν : 

• Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία. 

• Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

• Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

• Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος 

• Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει 

προσφορά αιτιολογημένα, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.     
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7. Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών  
Η  αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα προβεί σε άνοιγμα των 

προσφορών και έλεγχο πληρότητας των αναφερομένων στην  παράγραφο 6:  «Περιεχόμενο 

προσφορών υποψηφίων αναδόχων» του παραρτήματος Γ. Για όσες από τις προσφορές 

πληρούνται τα παραπάνω αναφερόμενα θα προβεί σε αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς τους. 

 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης  και τους συντελεστές 

βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. 

  Ο
Μ
Α
Δ
Α 

Κ
Ρ
ΙΤ
Η
Ρ
ΙΩ
Ν

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του 

έργου. 

30%

Β Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου  

- τεκμηρίωση καταλληλότητας των ερευνητικών τεχνικών, 

που προτείνονται 

- ανάλυση των εργασιών και υπο - εργασιών 

30%

Γ Αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της 

Ομάδας Έργου 

- κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων  

- σαφής κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων 

- τρόπος εργασίας και επικοινωνίας μελών ομάδας  

40%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%

 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές.  Κάθε μέλος της 

Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα 

επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των 

µελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού  των µελών της. Ο βαθμός αυτός 

πολλαπλασιάζετε µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της 

προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον 

Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 
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Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την 

αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
Τ.Β.Τ.Π. =  (Α.Β.Τ.Π.  /  Α.Β.Τ.Π.max )  x 10 

 
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων 

με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.  Για κάθε 

Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως 

εξής: 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 
 
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 

προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, 

δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 

 

Υπολογισμός της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς  
Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον 

Συμφέρουσας Προσφοράς.  Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς 

(ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΤΒΣΠ =  (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)  +  (0,80 Χ  Τ.Β.Τ.Π.) 
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με 

τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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8.  Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές  
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 18 

του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/6-7-2007), όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

Οι ενστάσεις επιτρέπεται να υποβληθούν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

κοινοποίηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου και απευθύνονται προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού μέσω του Πρωτοκόλλου της Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 

Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α’/97).  

 

Επί των ενστάσεων γνωμοδοτεί η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αποφασίζει ο 

Γενικός Γραμματέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο εκτός των ανωτέρω λόγων δεν γίνονται δεκτές.  

 

9. Ακύρωση Διαγωνισμού  
Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του 

Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο, αιτιολογημένα, εφόσον συντρέχει μια τουλάχιστον από τις 

ακόλουθες αιτίες : 

 Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό  

 Εάν κατά τη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 

πραγματικού συναγωνισμού 

 Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι 

απαιτούμενες παρατάσεις 

 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση ακύρωσης 

του διαγωνισμού, οι συμμετάσχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 

οποιονδήποτε λόγο.  

 
10. Ανάδειξη Αναδόχου – Υπογραφή σύμβασης  
Η ανάθεση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, μετά 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών  από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.  Σε 

περίπτωση που ανάδοχος είναι σύμπραξη προσώπων/κοινοπραξία, η σύμβαση υπογράφεται από 

κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ο επιλεγείς Ανάδοχος πρέπει να  προσκομίσει, ως εγγύηση για 

την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ποσού ίσου προς το 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 4/2002. Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι 

σύμπραξη φυσικών ή νομικών προσώπων, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει 

εκδοθεί υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης.   

 

Η αναθέτουσα Αρχή δύναται  να προβεί σε μείωση του φυσικού αντικειμένου του έργου με  

αντίστοιχη μείωση της αμοιβής του Αναδόχου.  

 
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 καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

 

11.  Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 

Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 

λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει 

να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 

διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα 

Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να 

διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 

συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

12.  Τροποποίηση Σύμβασης 
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη.  
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13.  Επίλυση διαφορών 
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή των όρων της παρούσας και όλων των 

σχετικών εγγράφων της διαδικασίας ανάθεσης και της σύμβασης αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν 

τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, σχετικά με τους όρους των 
προδιαγραφών, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Τερζάκη Χριστίνα (τηλ. 213 1500 823) 
και την κα Γεροστάθου Αθανασία (τηλ. 213 1500 771) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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