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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο 

«Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Εφαρμογής)» 

 

 

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.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  

2. Tου 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. Tων 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 (ΦΕΚ 266/Α/20-

11-2003) «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις».  

4.  Tου Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
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για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα 

άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 26 αυτού όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

3840/01.04.2010 και ισχύει 

5. Την 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της ΕΥΔΕΠ, 

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. 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων». 

7. Το 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. 

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 Διαχείρισης, άρθρο 38, 

όπως ισχύει.  

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/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/ΥΟΔΔ/02-08-2012). 

10. Την υπ’ αριθμ.ΔΥ1α/Γ.Π.οικ./110709/16-11-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των  

Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί ανάθεσης 

αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.) στον  κ. Γεώργιο Ζερβό. 

11. Την με αρ. πρωτ. 4504 /19-12-2012 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 για την υποβολή προτάσεων στον  

Άξονα Προτεραιότητας 17 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 3 Περιφέρειες 

Σταδιακής Εξόδου». 

12. Την με αρ. πρ. 4772 / 31-12-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες 

Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 

(Ε.Υ.Εφαρμογής». 

13. Τις με αρ. πρωτ. 13488/ΕΥΣΣΑΑΠ 637/26-03-2010 και 29455/ΕΥΣΣΑΑΠ 1539/11-

06-2009  Αποφάσεις του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

 

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας Πρόσκλησης για Υποβολή Προφορών Παροχής 

Υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής Υπηρεσίας 

Εφαρμογής (Ε.Υ.Εφαρμογής)ως εξής: 

 

Η ΕΥΤΥΚΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει την παροχή  

υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής 

Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Εφαρμογής)» με κωδικό MIS 390291 που 

χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», με πόρους 

της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

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

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος Έργου: “Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
(Ε.Υ.Εφαρμογής). ” (κωδ. MIS:  390291) 

Φορέας υλοποίησης : ΕΥΤΥΚΑ 

Κατηγορία έργου: Β. Παροχή Υπηρεσιών Β.3 Υπηρεσίες Συμβούλων Β.3.1. Σύμβουλοι – 
Νομικός Σύμβουλος  

Διάρκεια: Είκοσι (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Προϋπολογισμός: 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών 
νομίμων κρατήσεων (κωδ. ΠΔΕ: 2013ΣΕ09180001), ο οποίος κατανέμεται σε είκοσι 
πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) για την Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και σε εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ 
(25.000€) για τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.). 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τους Άξονες Προτεραιότητας 16,17&18 
“Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 Περιφέρειες 
Σταδιακής εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου" αντίστοιχα, του Ε.Π. 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013, με πόρους της Ελλάδας και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), τις με αρ. πρωτ. 13488/ΕΥΣΣΑΑΠ 637/26-03-
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2010 και 29455/ΕΥΣΣΑΑΠ 1539/11-06-2009  Αποφάσεις του Προγράμματος Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και το ισχύον 
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 04/02/2013, ώρα 12:00, 
στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο Πρωτοκόλλου. 

Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ. Θεώνη Βασιλείου  (τηλ. 210–1500 804) και κ. Κυριακή 
Παντελάκη (τηλ. 210-1500 820). 

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το προτεινόμενο έργο συμβάλλει στην παροχή κατάλληλης νομικής υποστήριξης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της και Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτσι ώστε να μπορούν να 
ανταποκρίνονται απρόσκοπτα και με την απαιτούμενη επιτάχυνση διαδικασιών στις 
αρμοδιότητές τους. Η Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. και η Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη 
νομική υποστήριξη γιατί τα στελέχη τους  αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου 
θεμάτων, πολλά εκ των οποίων απαιτούν εξειδικευμένη γνώση πάνω σε νομικά ζητήματα 
εθνικού και κοινοτικού δικαίου καθώς και νομολογίας όπως π.χ προεγκρίσεις 
διαγωνισμών, προετοιμασία τευχών προκηρύξεων/προσκλήσεων, κατάρτιση συστημάτων 
διαχείρισης νέων πράξεων κ.α. 

Β. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την παροχή κατάλληλης νομικής υποστήριξης η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και η  Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α θα 
μπορούν να διεκπεραιώνουν με ταχύτητα τις ενέργειές τους  για ενταμένα  έργα του  
ΕΣΠΑ 2007-2013 που θα υλοποιούνται πιο γρήγορα βελτιώνοντας τα ποσοστά 
απορρόφησης αλλά και την ασφάλεια ορθότητας και κανονικότητας των ενεργειών για 
αποτροπή κινδύνων σχετικά με τη διασφάλιση της κοινοτικής συμμετοχής. Γενικότερα το 
ευρύτερο κοινό θα απολαμβάνεις  ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

Γ. ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ 

Εκείνοι που ωφελούνται από την πράξη είναι η Ε.Υ.Τ.υ.Κ.Α., και όλοι οι δικαιούχοι που 
συνεργάζονται μαζί της και  η Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ με γενικότερο όφελος την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και υγείας 
του ευρύτερου κοινού.  

Δ.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δ.1 Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την νομική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας  
τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.). Οι υπηρεσίες 
νομικής υποστήριξης θα παρέχονται από νομικούς σύμβουλους προς τις μονάδες της 
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Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και της Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α. σύμφωνα με τις προσδιοριζόμενες ανάγκες των Ειδικών 
Υπηρεσιών. Οι Ειδικές Υπηρεσίες μέσω ορισμένων στελεχών θα αναλαμβάνουν την 
αποστολή όλων των απαραίτητων συνοδευτικών στοιχείων για την διατύπωση της 
απάντησης. Η απάντηση θα είναι έντυπη ή ηλεκτρονική κατόπιν υποδείξεων της 
Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και της Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α. και θα απευθύνεται στο αρμόδιο προς παραλαβή 
στέλεχος των υπηρεσίων. 

Στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, ο νομικός σύμβουλος θα συνδράμει με τις 
νομικές του γνώσεις όλες τις μονάδες της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. και της Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α. 

Δ.2 Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης συνίσταται στη παροχή νομικής υποστήριξης στη 
λειτουργία της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α και της Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α. έτσι ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητές 
τους σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατά την παροχή των 
υπηρεσιών νομικής υποστήριξης, ως παραδοτέα οι νομικοί σύμβουλοι θα υποβάλουν 
τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου τους. Στις τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου του 
έργου, οι νομικοί σύμβουλοί θα υποβάλουν συνοπτικό κατάλογο με τα έργα για τα οποία 
απασχολήθηκαν, τα ερωτήματα που τους υποβλήθηκαν, τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας 
με τα οποία έγινε η επικοινωνία και αντίγραφο της σχετικής αλληλογραφίας. Με την 
ολοκλήρωση του έργου οι νομικοί σύμβουλοι θα υποβάλλουν την τελική συνοπτική 
έκθεση εργασιών η οποία θα περιλαμβάνει μια σύνοψη των τριμηνιαίων εκθέσεων 
προόδου έργου. 

Δ.3 Παραδοτέα & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Εργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Ειδικότερα, τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών έχουν 
ως εξής: 

1. Πρότυπα τεύχη δημοπρατήσεων/προκηρύξεων, εντός του Α’ τριμήνου από την 
αρχή της σύμβασης 

2. Πρότυπα τεύχη συμβάσεων εντός του Α’ τριμήνου από την αρχή της σύμβασης  

3. Σχέδια προσκλήσεων εντός του Α’ εξαμήνου από την αρχή της σύμβασης 

4. Σύνταξη υπομνημάτων ή ελεχθέντων εγγράφων με παρατηρήσεις, σχόλια και 
προτάσεις για τροποποιήσεις ή και διορθώσεις επί συνταχθέντων, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου 

5. Σύνταξη αναφορών γνωμοδοτήσεων, με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες 

6. Σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, με βάση τα αιτήματα και τις ανάγκες 

7. Τακτική ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της νομοθεσίας που επηρεάζουν 
ερωτήματα που του έχουν τεθεί και έχει ήδη απαντήσει, ή που αφορούν 
ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της υπηρεσίας. 

8. Κωδικοποίηση, ανά εξάμηνο, και παράδοση ηλεκτρονικά των απαντήσεων που δίνει 
προς τα στελέχη της υπηρεσίας, ανά θεματική και αντικείμενο, προκειμένου να 
καθίστανται χρηστικές προς όλα τα στελέχη, μέσω της ανάρτησής τους στο δίκτυο. 



Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 

και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

 

6 

Η αυτή κωδικοποίηση πρέπει να επικαιροποιείται ανά εξάμηνο. 

9. Ανταπόκριση, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου σε  εκπαιδευτικές/ενημερωτικές 
ενέργειες (ενδεικτικός αριθμός τρεις (3)) της ΕΥτΥΚΑ,  για συμπλήρωση γνώσεων 
και ενημέρωση των στελεχών σε θέματα νομικής φύσεως. Οι συναντήσεις θα 
καθορίζονται σε συνάρτηση  των αναγκών που προκύπτουν και σε συνεννόηση 
με τον ανάδοχο 

10. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου 

11. Τελική συνοπτική έκθεση εργασιών 

12. Η  Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να τροποποιεί το 
ανωτέρω χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

 

ΣΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000€), συμπεριλαμβανομένου του νομίμου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων, ο οποίος κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) για την 
Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και σε 
εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) για τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του 
τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.). 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 
την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.  

Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την 
πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του 
Αναδόχου και τη σύμβαση. 

Η εξόφληση του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, η οποία θα πιστοποιείται με 
την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.  

Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρμόδια 
Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Εφαρμογής)»  με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών 
που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το 
αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 

 

Ζ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κειμένου. 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 για το σκοπό 
αυτό, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

 την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα 
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με το παρόν και τις τρέχουσες κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

 την τήρηση 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 ΕΥΤΥΚΑ,  

 την εν γένει υποστήριξη της ΕΥΤΥΚΑ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, στο 
πλαίσιο των δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν. 

 την αποδοχή επιτόπιων επαληθεύσεων, ελέγχων ή/και επιθεωρήσεων από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή/και τη διάθεση στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση του 
έργου  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΥΤΥΚΑ καθώς και όποιον άλλο φορέα 
ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη 
υλοποίηση του παρόντος έργου. 

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
– ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Α. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών 
που πληρούν τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν 
κεφάλαιο ΙΙΙ.  

Κάθε νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά ή που μετέχει στην ‘Ένωση, πρέπει 
να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ, ή του ΕΟΧ ή 
των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, και να έχει την καταστατική του 
έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό των 
ανωτέρω χωρών. 

Τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις αυτών πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την ΣΠΣ του ΠΟΕ, να 
ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών 
σχετικών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και υποβάλουν κοινή 
προσφορά.  

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.  

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν προσφορά.  

       Κάθε συμμετέχον φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
από μια προσφορές. Πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε ένωση, σε 
παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται και μαζί με αυτούς και οι προσφορές 
στις οποίες συμμετείχαν.  
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Η κατάθεση προσφορών δύναται να αφορά παρεχόμενες υπηρεσίες για μία εκ των 
δύο αναφερόμενων φορέων ή και για τους δύο φορείς.  

 

Β. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 

1. οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 

2. οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην 
επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν 
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

 

Γ. Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς προσδιορίζονται οι 
εξής:  

 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ασκήσει αντίστοιχη δραστηριότητα και να 
διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και υψηλό επίπεδο 
τεχνογνωσίας σύμφωνα με τα κάτωθι. Ειδικότερα θα πρέπει : 

 Να είναι εγγεγραμμένα μέλη δικηγορικού συλλόγου της χώρας σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (εταιρία, 
ένωση εταιριών κ.α.) να  έχουν συσταθεί και να λειτουργούν νομίμως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 81/2005 ως ισχύει. 

 Να διαθέτουν δεκαετή (10ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. 

 Να διαθέτουν πενταετή (5ετή) εμπειρία στο θεσμικό πλαίσιο προμηθειών 
του δημοσίου, σε δημόσιες συμβάσεις ή νομική υποστήριξη δημοσίων 
υπηρεσιών ή οργανισμών κ.λ.π.  

 

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης από Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, ορίζεται 
Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) με τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο Γ.1 της 
παρούσας 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και 
να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & 
Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργότερο έως την Δευτέρα 04/02/2013 και 
ώρα 12.00 μ.μ. 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 οπωσδήποτε 
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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. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα 
των προσφορών εκπροσωπούμενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος θα πρέπει να 
κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα των προσφορών θα λάβει χώρα 
στα γραφεία της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), την 
Τρίτη 05/02/2013 και ώρα 12.00μ.μ.  

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής, ότι: 

 δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου III.Β της παρούσας 
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

Σε περίπτωση ένωσης απαιτούνται: 

- Υπεύθυνη δήλωση από κάθε μέλος της ένωσης. 
- Συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά 

της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της (ποσοστά συμμετοχής), καθώς και 
το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτής. Επίσης, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης κατά το στάδιο συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ο οποίος 
θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της ένωσης τα έγγραφα 
της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με την πρόσκληση, 
έγγραφο. 

 

2. Παρουσίαση του προσφέροντος σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο. Ο προσφέρων θα παρουσιάσει το προφίλ του καθώς και την 
επαγγελματική του εμπειρία σε συναφή έργα, σύμφωνα με την παράγραφο 
ΙΙΙ.Γ. της παρούσας. Ειδικότερα θα πρέπει: 

- να καταθέσει το ισχύον καταστατικό της εταιρείας του.  

- να παρουσιάσει το προφίλ του, συμπεριλαμβάνοντας εύρος 
δραστηριοτήτων, πελατολόγιο, απασχολούμενο δυναμικό, κ.ά. 

- να περιγράψει την εμπειρία του σε συναφή έργα και να αναφέρει κάθε 
στοιχείο που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την επάρκειά του για την υλοποίηση 
του παρόντος έργου. 

-    να επισυνάψει τα βιογραφικά σημειώματα του Υπεύθυνου έργου, του 
Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου και των  στελεχών της Ομάδας Έργου 

Σε περίπτωση ένωσης τα ανωτέρω κατατίθενται για κάθε μέλος της. 

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά στην οποία προβλέπεται απασχόληση  
εξωτερικού συνεργάτη, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση 
αυτού,  στην οποία θα δηλώνει ότι, σε περίπτωση ανάθεσης του έργου, 
δεσμεύεται να απασχοληθεί σε αυτό.  
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Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο κατατίθεται το βιογραφικό 
σημείωμά του. 

 Β) Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα έντυπης μορφής 
και ένα (1) CD και να περιλαμβάνει:  

1. Πρόταση Υλοποίησης του Έργου: 

Κάθε προσφέρων θα προτείνει την οργάνωση και την εκτέλεση του παρόντος 
έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους ΙΙ.Α – ΙΙ.Δ της παρούσας, κάνοντας 
οπωσδήποτε αναφορά στα εξής: 

- τη μεθοδολογία για το συνολικό σχεδιασμό του έργου,  
- την εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματός του (κατά προτίμηση σε Gantt), 
- αναλυτικά, τα παραδοτέα του έργου σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 

αυτού, 
- οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο ίδιος, που να αφορά στην εκ μέρους 

του κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 
 
Η Πρόταση να είναι  όσο το δυνατόν σύντομη και πληρέστερη χωρίς 
επιπλέον  στοιχεία που δεν προσθέτουν αξία στην αποτύπωση της 
προτεινόμενης λύσης για την υλοποίηση του παρόντος έργου.  
 

2. Διοίκηση Έργου (σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης): 

Ο προσφέρων θα υποδείξει το οργανωτικό σχήμα διοίκησης, τον Υπεύθυνο και 
την Ομάδα Έργου, το ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε μέλους της Ομάδας, 
καθώς και τους ανθρωπομήνες απασχόλησης του Υπευθύνου έργου και των 
μελών της Ομάδας έργου, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙΙ.Δ της παρούσας. 

Γ) Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης 
μορφής και ένα (1) CD, μέσα σε χωριστό 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 ΙΙ.ΣΤ της παρούσας και θα περιλαμβάνει: 

- συνολική τιμή για τo έργο (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), αλλά για κάθε 
ένα αναφερόμενο φορέα θα υποβληθεί ξεχωριστή Οικονομική Προσφορά  

 
Σε περίπτωση ένωσης, πρόταση για την κατανομή της πληρωμής μεταξύ των μελών 
της. 
 

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της μελέτης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002 
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(ΦΕΚ 3/Α/14.01.2012), τις με αρ. πρωτ. 13488/ΕΥΣΣΑΑΠ 637/26-03-2010 και 
29455/ΕΥΣΣΑΑΠ 1539/11-06-2009  Αποφάσεις του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 
Εφαρμογής και τους όρους της παρούσας. 

Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως 
εξής:  

Α. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση 
της Γενικού Γραμματέα Υγείας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 
4024/2012. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης, 
βαθμολόγησης και κατάταξης των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και 
εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή 

Β. Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου  

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, η οποία θα 
προκύψει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών.  

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων ο οποίος θα συγκεντρώσει την 
υψηλότερη συνολική βαθμολογία.  

Η διαδικασία για την επιλογή αναδόχου γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα 
κριτήρια και περιλαμβάνει κατά σειρά τα κάτωθι στάδια: 

i) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τον έλεγχο της πληρότητας 
των ελαχίστων προϋποθέσεων (κεφ. IV.Α) 

ii) την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (κεφ IV.Β) 

iii) την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την τελική κατάταξη (κεφ. IV.Γ) 

Τα αποτελέσματα του σταδίου i) κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες και τα 
αποτελέσματα των σταδίων ii) και iii) ανακοινώνονται στο σύνολο των συμμετεχόντων στη 
διαδικασία. 

 

Γ. Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών 

Τα κριτήρια, που θα λάβει υπόψη η Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών είναι 
αφενός η τεχνική επάρκεια της τεχνικής προσφοράς της μελέτης, με συντελεστή 
βαρύτητας 80% στη συνολική βαθμολογία, αφ’ ετέρου το προτεινόμενο κόστος με 
συντελεστή βαρύτητας 20% στη συνολική βαθμολογία. Η αξιολόγηση θα γίνει ως εξής: 

 

1. Αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας της Τεχνικής προσφοράς. 

Η τεχνική προσφορά (IV.Β) αξιολογείται ξεχωριστά και ως εξής: 

Α. Η «Πρόταση υλοποίησης του έργου» αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 
60% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου (1.Α). Αξιολογείται η 
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, η μεθοδολογία για την προσέγγισή  

του, η ανάπτυξη του τρόπου εφαρμογής της τεχνογνωσίας, η ανάλυση της 
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μελέτης σε επιμέρους δραστηριότητες, καθώς επίσης η περιγραφή τους και η 
σύνδεσή τους με το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης του έργου. 

Β. Η «Διοίκηση Έργου» σε περίπτωση νομικού προσώπου ή το «Βιογραφικό 
Σημείωμα» σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αξιολογείται με 
συντελεστή βαρύτητας 40% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου 
(1.Β). Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του 
οργανωτικού σχήματος διοίκησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την 
κατανομή καθηκόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Η τεχνική προσφορά αξιολογείται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Ot= Oi/Tmax 

όπου :  

t κάθε πρόταση υλοποίησης 
Ot η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε πρότασης υλοποίησης (t) 
Οi η βαθμολογία κάθε πρότασης υλοποίησης, που προκύπτει από τη σχέση 

(0,60 At + 0,40 Bt)  
At, Βt η βαθμολογία αντίστοιχα των παραπάνω κριτηρίων (1.Α) & (1.Β), σε 

κλίμακα 0-10. 
Tmax η καλύτερη τεχνική βαθμολογία. 

2. Αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά (IV.Γ) αξιολογείται με συντελεστή βαρύτητας 20%, και 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

Οp = Κmin / Κp 

όπου :  

p κάθε Οικονομική Προσφορά  
Οp η βαθμολογία κάθε Οικονομική Προσφορά (p)  
Κmin η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά  
Κp η τιμή της προς βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς (p)   
 
 

3. Σειρά Κατάταξης των προσφορών 

Η σειρά κατάταξης των προσφορών, προκειμένου να αναδειχθεί ο επικρατέστερος 
υποψήφιος, πραγματοποιείται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

Tp = 0,80 Οt + 0,20 Op 

VΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα 
Υγείας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα με 
τα παραπάνω υπέβαλε την συμφερότερη προσφορά. 

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

Για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, την ίδια ημέρα της κοινοποίησης 
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.ygeia-pronoia.gr/ ο ανάδοχος του έργου. 

http://www.ygeia-pronoia.gr/
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Ο Ανάδοχος, μέσα σε προθεσμία 8 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της Απόφασης 
Ανάθεσης θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο παράρτημα στην παρούσα, 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.  

 

VΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

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 

 

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία πρέπει να εκδοθεί και προσκομισθεί στην 
Υπηρεσία πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως 

τα ακόλουθα στοιχεία: 

• την ημερομηνία έκδοσης της, 

• τον εκδότη της, 

• την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή: 

Υπουργείο Υγείας 

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) 

Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα 

• τον αριθμό της εγγύησης, 

• το ακριβές ποσό που καλύπτει η εγγύηση, της οποίας το ύψος της ανέρχεται στο 
10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, δηλαδή του ποσού του 
προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτό αναγράφεται στην Απόφαση Ανάθεσης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

• την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου, 

• τον πλήρη τίτλο του έργου, για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή (όπως 
ακριβώς αναγράφεται στην Απόφαση Ανάθεσης), 

• ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

• ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 

          πάγιο τέλος χαρτοσήμου, 

• ότι το ποσό της εγγύησης καλύπτει και την καταβολή τόκων, σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης του έργου, 

• ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της (αόριστης διάρκειας). 

• στην περίπτωση ένωσης η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
 

Ο Γενικός 
Γραμματέας του 
Υπουργείου Υγείας 

 

Π. Καλλίρης 
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Εσωτερική διανομή: 
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείο Υγείας 
• Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α / Μονάδα Δ΄ 

 


	Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
	Προϋπολογισμός: 50.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων (κωδ. ΠΔΕ: 2013ΣΕ09180001), ο οποίος κατανέμεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) για την Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και σε εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) για τη Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.).
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	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.


