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- ΔΡΑΣΗ 9.4.1: ΟΠΣ 5063498

- K.A ΔΡΑΣΗΣ 9.3.1,  60-7341.010, 
-                                   15-6117.007
- Κ.Α ΔΡΑΣΗΣ 9.4.1,  60-7341.009
-                                    15-6117.008

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, 
Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την 
Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ στη Δυτική Αθήνα (Τμήματα Α και Β)»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΙΑΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» 

ΤΜΗΜΑ Α: «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» (ΔΡΑΣΗ 9.3.1)

ΤΜΗΜΑ Β: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής 
ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων» (ΔΡΑΣΗ 9.4.1) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 και β) τους όρους της παρούσας

mailto:asiapera@agiavarvara.gr
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Συνοπτικά Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, 
Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την 
Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων 
ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 
στη Δυτική Αθήνα ( Τμήματα Α και Β)»

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Φορέας Λειτουργίας Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Φορέας Υλοποίησης Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Τόπος παράδοσης – Τόπος παροχής
Υπηρεσιών Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα γενικής διαχείρισης

79411000-8

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα σχεδιασμού

79415200-8

Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που 
αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις

79416100-4

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και 
συνεδρίων

79950000-8

Παιδιατρικές υπηρεσίες 85121291-9

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 85142100-7

Υπηρεσίες νοσοκόμων 85141200-1

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και 
συναφείς υπηρεσίες

85300000-2

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που 
παρέχονται σε άτομα τρίτης ηλικίας

85311100-3

CPV

Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών.

92331210-5

Είδος Διαδικασίας
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός – Εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης:

Προϋπολογισμός Έργου - εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
766.000€ προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 617.741,93€), ΦΠΑ 24%: 
148.258,07 €
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Χρηματοδότηση Έργου

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από: ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», 
από εθνικούς πόρους και από πόρους του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας
Φορέας Χρηματοδότησης του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους 
Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει 
χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην 
αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020».

Χρόνος υλοποίησης Έως 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες

Ημερομηνία Ανάρτησης TED 01/10/2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 07/10/2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 07/10/2021

Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 07/10/2021

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
https://agiavarvara.gr/

07/10/2021

Προθεσμία για υποβολή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης 21/10/2021

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 07/10/2021

Καταληκτική ημερομηνία Δευτέρα 
01/11/2021 και ώρα 15.00

Ηλεκτρονική υποβολή: 07/10/2021, ημέρα Πέμπτη ώρα 14.00

https://agiavarvara.gr/
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090338714

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 8

Πόλη ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 123-51

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS EL302

Τηλέφωνο +30-213-2019306, 213-2019339

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promhthies@agiavarvara.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.agiavarvara.gr

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας 
ΟΤΑ).

1.1.2 Κύρια Δραστηριότητα Α.Α

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

1.1.3 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό (ν. 4412/2016 Α΄147, όπως ισχύει).

1.1.4 Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ο.Π.Σ. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες, το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη  
www.promitheus.gov.gr  του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: 
www.agiavarvara.gr  και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ  http://efd.asda.gr .

http://www.agiavarvara.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agiavarvara.gr/
http://efd.asda.gr/
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

1.2.1 Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

1.2.2 Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Τα δύο τμήματα του έργου  έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με τα 
παρακάτω στοιχεία:

Τμήματα Έργου
Καθαρό 
τίμημα

ΦΠΑ Σύνολο
Πόροι 

ΒΑΑ/ΟΧΕ
Ίδιοι πόροι

«Αναβάθμιση και επέκταση των 
υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» 
(Τμήμα Α/ Δράση 9.3.1) 
ΟΠΣ 5063497
ΣΑΕ ΕΠ0851, 
ΠΔΕ 2020ΕΠ08510163

150.000,00€ 36.000,00 € 186.000,00€ 180.000,00€ 6.000,00€

«Προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής μέσα από τη στήριξη 
της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 
εφήβων, νέων» 
(Τμήμα Β/ Δράση 9.4.1) 
ΟΠΣ 5063498
ΣΑΕ ΕΠ0851, 
ΠΔΕ 2020ΕΠ08510156

467.741,93€ 112.258,07€ 580.000.00€ 550.000.00€ 30.000.00€

ΣΥΝΟΛΟ 617.741,93€ 148.258,07€ 766.000,00€ 730.000,00€ 36.000.00€

Η πράξη: «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» (Δράση 9.3.1) έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 5188/2020 (ΑΔΑ: 
9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5063497. 

Η πράξη: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης 
παιδιών, εφήβων, νέων» (Δράση 9.4.1), έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με την  
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4983/06.11.2020 (ΑΔΑ 6Μ1ΩΟΡΕΓ-ΦΒΔ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 
5063498.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ 
που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και ο Δήμος 
Αγίας Βαρβάρας.

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2023 του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας με Κ.Α. : 60.7341.010, 15-6117.007  για το Τμήμα Α/Δράση 9.3.1 και με Κ.Α 60-
7341.009, 15-6117.008  για το Τμήμα Β/Δράση 9.4.1
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1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων Ομάδων του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας .

Ειδικότερα η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο Τμήματα με το αντικείμενο που αναφέρεται 
παρακάτω: 

ΤΜΗΜΑ Α : «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5063497 (ΔΡΑΣΗ 9.3.1) 

ΤΜΗΜΑ Β: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης 
παιδιών, εφήβων, νέων» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063498 (ΔΡΑΣΗ 9.4.1)

Στο πλαίσιο της Δράσης 9.3.1 επιχειρείται η επέκταση/συμπλήρωση υπηρεσιών εξειδικευμένης 
φροντίδας: φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της 
υποστήριξης της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, 
προαγωγή της υγείας και βελτίωση δεξιοτήτων φροντιστών καθώς και η ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας, μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο. 

Στο πλαίσιο της Δράσης 9.4.1 επιχειρείται η παροχή υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας, 
κοινωνικής φροντίδας και ανοιχτής ειδικής φροντίδας ενήλικων, εφήβων και παιδιών. 

Για την υλοποίηση των δράσεων των Τμημάτων Α και Β απαιτείται πρόσθετα η παροχή υπηρεσιών 
Επιστημονικού, Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στην ενιαία υλοποίηση των παραπάνω δράσεων, προάγοντας τις 
κοινωνικές οικονομίες κλίμακας και στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
αντιμετώπισης των διακρίσεων και της κοινωνικής ένταξης των ειδικών & ευάλωτων του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας, καθόσον παρέχει υπηρεσίες με κοινά CPV σε διακριτές μεν, αλλά συγγενείς 
ομάδες-στόχους (υποομάδες των ευπαθών ομάδων).

Ο συντονισμός των επιμέρους Ομάδων Έργου των δύο Τμημάτων με κοινή οργανωτική αναφορά και 
κάτω από μία ενιαία επιστημονική και διοικητική ευθύνη, διασφαλίζει την εκ του σύνεγγυς 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τον σαφή και ευέλικτο προγραμματισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από 
πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας), 
την αποτελεσματική και ποιοτική εφαρμογή των υπηρεσιών, την έγκαιρη ανάδραση και τον 
αναπρογραμματισμό των ενεργειών / υπηρεσιών, καθώς και την υιοθέτηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων και την εφαρμογή των έκτακτων ή ειδικών οδηγιών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
ή/και επιτήρησης του covid-19.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι απολαμβάνουν ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών από μια αντίστοιχα 
ευρεία και εξειδικευμένη Ομάδα Έργου με συντονισμό, ευελιξία και συνέχεια.

Ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.000 άτομα

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά Δράση και ανά «Κοινωνικό Τομέα» (ΚΤ) στους οποίους οι 
υπηρεσίες (φυσικό αντικείμενο) διαρθρώνονται, έχουν ως εξής:
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Τμήματα Έργου ΚΤ_0 ΚΤ_1 ΚΤ_2 ΚΤ_3 ΚΤ_4
Τμήμα Α:

(Δράση 9.3.1)

«Αναβάθμιση και 
επέκταση των υπηρεσιών 
προς την Γ΄ Ηλικία»   με 

κωδικό ΟΠΣ 5063497 στο 
πλαίσιο συμμετοχής του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής 

Αθήνας

Υπηρεσίες 
Διοικητικού 
Συντονισμού

Υπηρεσίες 
Επιστημονικού 

Συντονισμού και 
Δικτύωσης

Υπηρεσίες 
Δημοσιότητας

Υπηρεσίες Ανοιχτής 
φροντίδας και 
βοήθειας των 

ηλικιωμένων ή των 
ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομέ

νων και των 
οικογενειών τους

Τμήμα Β:
(Δράση 9.4.1)

«Προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής μέσα 

από τη στήριξη της 
Κοινωνικής Ένταξης 

παιδιών, εφήβων, νέων» 
με κωδικό ΟΠΣ:5063498 
στο πλαίσιο συμμετοχής 

του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ 

Δυτικής Αθήνας

Υπηρεσίες 
παροχή 

οριζόντιων 
υπηρεσιών 

«Επιστημονικ
ού 

Συντονισμού 
των 

Δράσεων»

Υπηρεσίες 
Κοινωνικής 
Στήριξης και 
Προώθησης 

της 
Κοινωνικής 
Ένταξης των 

Ευπαθών 
Ομάδων

Υπηρεσίες 
Στήριξης της 
Οικογένειας, 
Κοινωνικής 

Φροντίδας και 
Ανοιχτής 
Ειδικής 

Φροντίδας, 
ενήλικων, 

εφήβων και 
παιδιών

Υπηρεσίες 
Δημοσιότητας

Υπηρεσίες 
Πρώιμης 
Παιδικής 

Παρέμβασης 
(ΠΠΠ).

Όλες οι δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά με βάση την ολιστική προσέγγιση των κοινωνικών 
προβλημάτων και με σκοπό να συμβάλλουν στην προσπάθεια του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
υλοποίησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπισή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου, οφείλει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα 
Αρχή (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής) για το συντονισμό και την παρακολούθηση των 
παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την επίτευξη συνέργειας με στόχο και 
μεγιστοποίησης του αποτελέσματός του. 

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και τον ΑΣΔΑ στα θεματικά 
διαδημοτικά δίκτυα της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, με στόχο τη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Έργου, μέσω της 
μεταφορά; εμπειριών και καλών πρακτικών. 

Η ανάλυση των επιμέρους υπηρεσιών ανά Δράση γίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας 
(Παράρτημα Α1 για τη Δράση 9.3.1, Παράρτημα Α2 για τη Δράση 9.4.1).

Η ανάλυση της διαδικασίας πληρωμών γίνεται στην Ενότητα 5.1 της παρούσας, ενώ το 
περιεχόμενο των Παραδοτέων εξειδικεύεται και στις επιμέρους Μελέτες του Παραρτήματος Α.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Είδος CPV Τμήμα Α Τμήμα Β

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής 
διαχείρισης

79411000-8
X

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
σχεδιασμού

79415200-8 X

Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις 
δημόσιες Σχέσεις

79416100-4
Χ

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 79950000-8 Χ

Παιδιατρικές  υπηρεσίες 85121291-9 Χ

Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 85142100-7 Χ

Υπηρεσίες νοσοκόμων 85141200-1 Χ

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς 
υπηρεσίες

85300000-2 X

Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε 
άτομα τρίτης ηλικίας

85311100-3 Χ

Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 92331210-5 Χ

Στην παρούσα διακήρυξη δεν προβλέπεται η απόκτηση στοιχείων παγίου εξοπλισμού από την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Κάθε Δράση προβλέπει διακριτά Παραδοτέα με ομοειδή διάρθρωση. Η Σύμβαση προβλέπει κοινά 
παραδοτέα με ενότητες ανά Τμήμα και πληρωμές μέσω έκδοσης ενιαίου «Πινακίου Αμοιβής» το 
Έργο το οποίο θα διακρίνονται οι αμοιβές κάθε Τμήματος και θα εκδίδονται διαφορετικά τιμολόγια, 
σε επίπεδο Τμήματος / Δράσης (βλ. και ενότητα 5.1).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν προσφορά και για τα δύο 
τμήματα της σύμβασης (Τμήμα Α - Δράση 9.3.1 & Τμήμα Β- Δράση 9.4.1). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 617.741,93€ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%: 148.258,07 € (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 766.000€ ) . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 
σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 31/07/2023.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των τμημάτων.
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1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προ συμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337

- του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 
85 επ.

- του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις»,

- του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.

- του ν.4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
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2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

- του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

- του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις»

- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- Το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L76), όπως τροποποιήθηκαν μρ την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»,

- Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

- του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης –
Διοίκησης, πρόγραμμα Καλλικράτης»

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

- του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

- του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”, 

- του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.»
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- του π.δ. 38/2017 (Α63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών»,

- του π.δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

- της με αριθμ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

- Την ΥΑ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Άρθρο 5 «Κανόνες Δημοσιότητας»

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 

- Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013,«για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου όπως ισχύει.

- Το με αριθμ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014 – 
2020»

- Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π.«ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020

- Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2017) 8401 final/06.12.2017, που αφορά 
την τεχνική προσαρμογή του ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014–2020

- Των Αποφάσεων της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018 και C(2019) 
3088 final/16.04.2019 που αφορούν την 2η αναθεώρηση του Ε.Π. “ATTIKH” 2014 – 2020''

Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ΥΑ «Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»
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- Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο 
"Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26-09-2014 – ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014)" (ΑΔΑ: 
ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6),

- Την με αριθμ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφασης του Περιφερειάρχη 
Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: 
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για 
την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.,

- Το εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων του Φορέα,

- Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τον 
ορισμό της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020,

- Την με αρ. πρωτ. 877/26.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΜΝΕΟΡΕΓ-ΩΡΠ), κωδικός πρόσκλησης ΑΣΔΑ 26, Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3838, για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020»

- Την με αρ. πρωτ. 878/26.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΦΠΟΡΕΓ-ΞΑΟ), κωδικός πρόσκλησης ΑΣΔΑ 25, Α/Α 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3836, για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020»

- Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4983/2020 ΑΔΑ: 6Μ1ΩΟΡΕΓ-ΦΒΔ) της Πράξης «Προώθηση 
της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων» 
με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063498

- Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 5188/2020 (ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ) της Πράξης «Αναβάθμιση 
και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063497

- Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με αρ. 208 και ΑΔΑ: 
61ΓΤΩ6Θ-Μ00 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα 
από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

- Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με αρ. 209/2020 και 
ΑΔΑ: ΩΘΝΚΩ6Θ-ΚΕΞ για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση και επέκταση των 
υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

- Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009155924 για την «Αναβάθμιση και επέκταση των 
υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

- Το εγκεκριμένο αίτημα (απόφαση διάθεσης πίστωσης) με ΑΔΑΜ 21REQ009168263 για την 
«Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

- Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009159369 για την «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής 
μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

- Το εγκεκριμένο αίτημα (απόφαση διάθεσης πίστωσης) με ΑΔΑΜ 21REQ009168355 για την 
«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, 
εφήβων, νέων»
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- Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με αρ.173/2021 και ΑΔΑ: 
68ΠΜΩ6Θ-820 για έγκριση των μελετών και των όρων διακήρυξης του έργου.

- Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την επιτροπή 
διαγωνισμού με αρ. 246/2020 και ΑΔΑ 66ΘΥΩ6Θ-ΝΧΗ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
απόφαση με αρ. 28/2021 και ΑΔΑ 6Η7ΑΩ6Θ-Φ7Η και την απόφαση με αρ. 179/2021 και ΑΔΑ 
ΨΟΤΩΩ6Θ-ΜΨ8.

- Την με αρ. πρ.  24264/ 2021 απόφαση Δημάρχου και αρ. 176/2021 με ΑΔΑ ΩΑΨΓΩ6Θ-ΥΒΣ για 
τον ορισμό υπευθύνου του Έργου και της ομάδας Έργου. 

- Την με αρ. πρ. 4697/2021 έγγραφη διατύπωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης θετικής 
γνωμοδότησης για τον προδημοπρασιακό έλεγχο του διαγωνισμού.

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  01/11/2021 και ώρα 15.00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 07/10/2021, ημέρα 
Πέμπτη  και ώρα 14.00.

1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
01/10/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  http://www.promitheus.gov.gr. 

 Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό: 140095 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ.

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
https://diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.agiavarvara.gr στη διαδρομή → Κατηγορίες → Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις,  καθώς και 
στη διεύθυνση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ https://efd.asda.gr.

1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση, ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας.

1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. Η υπ’ αρ. 2021/S 194-505865 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της

4. Η περίληψη της διακήρυξης

5. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

6. Το σχέδιο της Σύμβασης 

http://www.agiavarvara.gr/
https://efd.asda.gr/
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία , καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής1 

1       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
συνολικά ή ένα μέρος, εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι Εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρέχονται στο 
Παράρτημα Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσας.
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:

α)   κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 & 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης2.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2  Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
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Διευκρινίζεται ότι δε δύναται Οικονομικός Φορέας παράλληλα να υποβάλει προσφορά αυτοτελώς 
ή/και ως µέλος ένωσης, ή/και να στηρίξει τη χρηματοοικονομική επάρκεια ή/και να προσφέρει 
δάνεια εμπειρία στα κριτήρια ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας άλλου 
Οικονομικού Φορέα που συμμετέχει στον διαγωνισμό, εφόσον και ο ίδιος έχει υποβάλλει σχετική 
προσφορά. Επί ποινή απορρίψεως του συνόλου των κατατεθειμένων προσφορών στις οποίες 
συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας και αποκλεισμού από το διαγωνισμό, δεν δύνανται να 
συντρέχουν άνω της μιας ιδιότητας εκ των προαναφερθεισών στο πρόσωπο του ίδιου Οικονομικού 
Φορέα.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολής συμμετοχής 
σύμφωνα με το Παράρτημα Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων α)αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8. 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 
2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη 
κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν 
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί ζ) στις περιπτώσεις 
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
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εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
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εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

 στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 
είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/20163, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

3 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός

2.2.3.5 Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, 
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

Μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, 2018,2019, και 
2020, μεγαλύτερο ή ίσο του 100% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. της υπό ανάθεση σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού 
της συγκεκριμένης σύμβασης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€).
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Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό 
συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / κοινοπραξία.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται:

α) Τα (3) τελευταία έτη, και πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο σχετικά έργα. Ως σχετικό/ά έργο/α νοούνται έργα τα 
οποία αναφέρονται (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) στα παρακάτω αντικείμενα και ο 
προϋπολογισμός τους αθροιστικά καλύπτει τουλάχιστον το 100% του προϋπολογισμού της 
παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€).

1. Ενέργειες που αφορούν ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) ομάδες πληθυσμού ή/και ενέργειες για 
την αντιμετώπιση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού

2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  ψυχολογικής στήριξης νέων και ηλικιωμένων

3.  Υπηρεσίες  κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης 

4 .Υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων φροντίδας και υγείας προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να έχουν παρασχεθεί είτε στο Δημόσιο, είτε σε 
εποπτευόμενο Φορέα του Δημοσίου ή/και της Αυτοδιοίκησης ή/και του ιδιωτικού τομέα.

Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων 
φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από Αναθέτουσα 
Αρχή/αποδέκτη. Για την 3ετία θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης οριστικής 
παραλαβής/υλοποίησης/ καλής εκτέλεσης/ συνεργασίας.

Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από Ένωση ή Κοινοπραξία Οικονομικών φορέων, 
λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει 
του ποσοστού (%) συμμετοχής του στην ένωση ή Κοινοπραξία και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου.

Στην περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (ενότητα 2.2.8), οι τελευταίοι θα πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.

β) Ομάδα Έργου, που θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, τουλάχιστον σαράντα 
τεσσάρων (44), κατάλληλων για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου 
έργου (βλ. Παράρτημα Α, Μελέτες Δράσεων 9.31 και 9.4.1 ). Όλα τα στελέχη του υποψηφίου 
Οικονομικού Φορέα, που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα έχουν τα ελάχιστα προσόντα, που 
αναφέρονται παρακάτω, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά 
βιογραφικά σημειώματα και θα στελεχώνουν τις προβλεπόμενες υποομάδες, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 
για το σχήμα διοίκησης του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψει το κάθε στέλεχος της 
Ομάδας Έργου καθώς και το χρόνο απασχόλησης ανά Φάση του προσωπικού (Υπεύθυνος Έργου – 
Ομάδα Έργου) στο Έργο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτική και έγκαιρη 
εκπόνηση του Έργου.
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις βασικές γραμμές ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διοίκησης του έργου, καθορίζοντας τόσο την εσωτερική δομή, τους ρόλους, τα 
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες επικοινωνίας της Ομάδας Έργου, όσο και τις 
εξωτερικές διεπαφές της και τον τρόπο συνεργασίας με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή/και 
άλλων εξωτερικών οντοτήτων, εφόσον προκύψουν.

Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου (Ο.Ε.) και το Σύνολο Μελών της Ο.Ε. ανά Τμήμα και ανά επίπεδο 
εμπειρίας, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Επίπεδο Εμπειρίας

Τμήματα Έργου

Σύνολο Μελών  
Ομάδας Έργου

Senior Median Junior

Διοικητικοί, 
Λοιπές 

βοηθητικές 
ειδικότητες

Σύνολα 
Α/Μ

Τμήμα Α: 
(Δράση9.3.1)

8 2 2 3 1 91,118

Τμήμα Β:
(Δράση 9.4.1)

37 3 7 25 2 290,75

ΣΥΝΟΛΑ 45 5 9 28    3
+

Λόγω του μεγάλου αριθμού στελεχών της Ομάδας Έργου και, με συνεκτίμηση της αναγκαίας 
ευελιξίας, συνεπούς οργάνωσης και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, εκτός από τη διάρθρωσή της στις ανωτέρω Υπο-ομάδες των δράσεων 9.3.1 και 9.4.1, η 
κοινή/ενιαία Ομάδα Έργου συγκροτείται και σε δύο «λειτουργικές» Υπο-ομάδες, οι οποίες 
αποτυπώνονται στο σχήμα που ακολουθεί:

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Α (9.3.1 και 9.4.1)

Η επί τόπου κύρια Υπο-ομάδα αποτελείται από στελέχη του Αναδόχου με τα οποία έχει μόνιμη 
εξαρτημένη σχέση εργασίας ή μέλη αυτής αποτελούν στελέχη της διοίκησης του Οικονομικού 
Φορέα. Τα εν λόγω στελέχη είναι άμεσα διαθέσιμα για την ενεργοποίηση του Έργου και την 
επιτόπου οργάνωση των υπηρεσιών, τόσο κατά την έναρξη του Έργου, όσο και κατά τη διάρκεια 
υλοποίησής του. Για όσα στελέχη δεν διαθέτει ο υποψήφιος στην συγκεκριμένη Υπο-ομάδα κατά 
την υποβολή της προσφοράς του, εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.8 της 
παρούσης.

ΥΠΟ-ΟΜΑΔΑ Β (9.3.1 & 9.4.1)

Τα λοιπά Επιστημονικά Στελέχη Πεδίου του Αναδόχου τα οποία μπορούν να αποκτήσουν 
εξαρτημένη ή άλλη σχέση εργασίας κατά την υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να δηλώσουν την 
πρόθεση συμμετοχής τους στο Έργο με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση 
δεν θα εφαρμόσει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.2.8 της παρούσης.
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Ο Ανάδοχος μπορεί να προσφέρει, με κατάλληλη τεκμηρίωση, περισσότερα στελέχη διαφόρων 
ειδικοτήτων στις κατηγορίες 14 και 15, χωρίς όμως να υπερβεί το σύνολο των προβλεπόμενων Α/Μ, 
ο οποίος επί ποινή αποκλεισμού παραμένει σταθερός. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες θα πρέπει να 
προσφερθεί το αναφερόμενο πλήθος των μελών της Ο.Ε. χωρίς δυνατότητα οποιασδήποτε 
παρέκκλισης

Στους Πίνακες των Μελετών του Παραρτήματος Α (7.1) εκάστης εξ αυτών, καταγράφονται το 
πλήθος των στελεχών και τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα των μελών της Ομάδας Έργου ανά 
Τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου, η Ομάδα Έργου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν στον ανάδοχο το 
σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου

Αντικατάσταση των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του Αναδόχου 
επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής 
και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον στελέχη 
(πέραν αυτών που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη ανάλογων 
προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 
Αναθέτουσας Αρχής.

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε 
μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, 
οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους.

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να 
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.

Δύναται η δυνατότητα τροποποίησης των ειδικοτήτων με βάση αναθεώρησης των αναγκών, χωρίς 
όμως τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και όχι μετά την παράδοση της 
«Έκθεσης οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου», στην οποία θα συμπεριληφθούν οι όποιες 
τροποποιήσεις σε επίπεδο σχεδιασμού.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με:

 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 στα πεδία: (α) Παροχή Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών και (β) Διαχείρισης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 
 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 27701:2019, (επέκταση του ISO 27001:2013) σχετικά με 

τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών 

 ή ισοδύναμα ή/και νεότερα
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 
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πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, την παραπάνω πιστοποίηση απαιτείται να διαθέτει κάθε μέλος 
της ένωσης/κοινοπραξίας.. 
Δεν επιτρέπεται η στήριξη στην ικανότητα τρίτων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας 
παραγράφου και σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να 
καλύπτονται χωριστά από καθένα από τα μέλη της

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6),  να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των Φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται για το σκοπό αυτό.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
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της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας4. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα Β το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986.

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Παραρτήματος Β (7.2)

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής 
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 

4 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου 
του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).
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δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ 
νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί 
με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 
σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 
της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 
λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, 
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
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διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
ΕΕΕΣ,  στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2  περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
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Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης – κύριας και επικουρικής – στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων 
όπως βεβαιώνονται στο ΕΕΕΣ και οπωσδήποτε:

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) προηγούμενων ετών, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο 
ισολογισμός του προηγούμενου έτους (2020), τότε προσκομίζεται αναλυτικό ισοζύγιο Δεκεμβρίου 
του έτους 2020 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Υπεύθυνο / 
Λογιστή του Υποψηφίου και Υ/Δ για τον τρόπο υπολογισμού και τη βεβαίωση της ακρίβειας των 
δηλούμενων στοιχείων που αφορούν στην χρηματοοικονομική επάρκεια.

II. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος 
(income tax filings) και εκκαθαριστικά σημειώματα (income tax returns).

III. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα 
αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα.
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Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ανάλογα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω επάρκεια 
πληρούται αθροιστικά από τους οικονομικούς φορείς που απαρτίζουν την ένωση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων 
όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων για κάθε τρίτο φορέα..

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.A, οι υποψήφιοι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή της Προσφοράς τους:

1. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων με τα απαιτούμενα αντικείμενα, τα 
οποία ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα τρία (3) τελευταία έτη πριν την ημ/νία υποβολής προσφορών με 
ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού 
συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.

 Ο κατάλογος θα υποβληθεί στον ακόλουθο πίνακα:

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

%
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ

*

  /   -   / €1

2

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚ ΦΟΡΕΩΝ 

* Τύπος και Ημερομηνία έκδοσης.

2. Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση απλών 
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από 
Αναθέτουσα Αρχή/αποδέκτη. Για την 3ετία θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης 
οριστικής παραλαβής/υλοποίησης/ καλής εκτέλεσης/ συνεργασίας. Εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος 
Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση, που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση ή 
βεβαίωση του εργοδότη και το αντίστοιχο τιμολόγιο. Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας 
το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας, προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του 
Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του.

Επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή των έργων, επί ποινή αποκλεισμού.

3. Πίνακας για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας 
Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου, όπου θα περιγραφεί ο ρόλος τους στο 
προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, θα δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, θα δηλωθεί 
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το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν στο έργο, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

α/α ΟΝΟΜΑΤΕ- 
ΠΩΝΥΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ*

ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ 
Ο.Ε.

ΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗ
ΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

%
ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗ

ΝΕΣ

1

2

3

4

5

* Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση Εξωτερικού Συνεργάτη θα αναφέρεται σε 
αυτό το πεδίο, ενώ σε περίπτωση στελεχών Υπεργολάβου του αναδόχου, θα αναφέρεται η 
επωνυμία της Εταιρείας του Υπεργολάβου με την ένδειξη Υ έμπροσθεν.

4. Υπεύθυνες Δηλώσεις* του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει όλων των μελών της Ομάδας Έργου, με τις 
οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν 
συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και 
ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή 
υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων από τους υπογράφοντες (ΥΕ, Μέλη ΟΕ). Οι 
ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της 
προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή 
υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ( εκδίδονται ηλεκτρονικά ή μέσω του gov)5

5. Βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα 
Βιογραφικού Σημειώματος.

6. Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

α/
α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ  
ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΉΛΩΣΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

1   /  /20 

2

3

4

5

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να 
καταθέσει :

α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του 
έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του.

5 για το γνήσιο της υπογραφής μέσω του gov.gr
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β) Νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις 
οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το 
τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός 
ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο 
θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές 
υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα πρόσωπα αυτά ότι 
αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι 
δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του 
οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. 
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων των 
νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των 
υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από 
τον προσφέροντα οικονομικό φορέα.

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 στα πεδία: (α) Παροχή Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών και (β) Διαχείρισης και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013 
 ISO 27701:2019, για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 ή ισοδύναμα ή/και νεότερα

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος 
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση .

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα 
εκτελέσει. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους.

2.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ

2.3.1 Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Κριτήρια Αξιολόγησης (σβ) 

Συντελεστής

Βαρύτητας (%)

Μέγιστος 

Αριθμός

 Σελίδων
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1 Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση της Υλοποίησης   του Έργου 70% 50

1.1 Γενικό και ειδικό Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο, Στόχοι 
και αναμενόμενα αποτελέσματα

5% 5

1.2 Κατανόηση ειδικών απαιτήσεων του Έργου, με βάση τα 
«Τμήματα»  αυτού

9% 7

1.3
Μεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωσης του «Έργου», 
λαμβανομένων υπόψη των Υπηρεσιών κάθε «Τμήματος» και την 
επίτευξη «Κοινωνικών Οικονομιών Κλίμακας»

10% 6

1.4 Ειδική Μεθοδολογία Οργάνωσης και παρακολούθησης των 
«Υπηρεσιών» (Δράση 9.3.1 και Δράση9.4.1). 

4% 4

1.5
Οργάνωση, παρακολούθηση και ανάδραση της πληροφορίας των 
«παραπομπών» των ωφελουμένων, με βάση τις αρμοδιότητες της 
Αναθέτουσας Αρχής

4% 3

1.6
Πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Ποσοτική και 
ποιοτική μέτρηση και αποτίμηση των υπηρεσιών που παρέχονται 
ανά Δράση / Τμήμα και συνολικά, στο πλαίσιο του Έργου

5% 5

1.7

Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι, Πλαίσιο Οργάνωσης και υλοποίησης των 
Κοινωνικών Τομέων (ΚΤ) στους οποίους προσδιορίζονται οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες – Πρόβλεψη και Εφαρμογή Υγειονομικών 
Πρωτοκόλλων Covid-19 - Συντονισμός και συνέργειες με την 
Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

10% 4

1.8
Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι και συνεκτίμηση της συμμόρφωσης με τα 
προβλεπόμενα στο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα 
Προσωπικά Δεδομένα

6% 3

1.9
Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή – αιτιολόγηση 
χρησιμοποίησής τους (περιλαμβάνεται στο σύστημα κλεισίματος 
ραντεβού)

7% 5

1.10 Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Οργάνωση 
Παραδοτέων

5% 5

1.11Ττεκμηρίωση πρόσθετων αναγκαίων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες 
και πιθανά δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας

5% 3

2 Ομάδα Έργου 30% 20

2.1

Αναλυτική  Παρουσίαση  της  Μεθοδολογίας  Οργάνωσης  και 
Διοίκησης του Έργου 10% 7

2.2 Σχήμα  Διοίκησης  Έργου  και  Ομάδα  Έργου  –  Ανάλυση  σε 
«Υπο-ομάδες» και Στελέχωσή τους

10% 3

2.3 Μεθοδολογία Συντονισμού του Έργου 10% 10

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                     100% 70
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Κριτήρια Αξιολόγησης (σβ) 
Συντελεστής
Βαρύτηταςς 
(%)

Μέγιστος 
Αριθμός
 Σελίδων 

3.

Παραρτήματα:
 1) Συνοπτικά Βιογραφικά των Στελεχών της Ομάδας Έργου.
Η παρουσίαση των Βιογραφικών θα γίνεται πινακοποιημένα με 
συγκεκριμένη αναφορά στη Δράση, στη θέση και στο ρόλο κάθε 
Στελέχους, με βάση το Υπόδειγμα. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε 
φάση της αξιολόγησης της προσφοράς, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει διευκρινίσεις, δικαιολογητικά και βεβαιώσεις από τα 
Στελέχη του Υποψηφίου, συνολικά η εξατομικευμένα.

2) Για την εξ’ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
μέσω διάθεσης ειδικού πληροφοριακού συστήματος παρουσίαση 
των τεχνικών προδιαγραφών που πληροί.

3) Έκθεση συμμόρφωσης του φορέα με τον GDPR.

_ _

Διευκρίνιση: Διευκρινίζεται ότι στο κριτήριο 1.9, η εκ μέρους των υποψηφίων γενική αναφορά 
μεθόδων και εργαλείων, η οποία δεν συνδέεται ευθέως και δεν τεκμηριώνεται σαφώς σε σχέση 
με το περιεχόμενο και τη συμβολή τους στις επιμέρους συγκεκριμένες υπηρεσίες και στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα ανά υπηρεσία και, συνολικά, στο Έργο, θα βαθμολογείται με <100.

Η σύνταξη του κειμένου της Τεχνικής Προσφοράς θα ακολουθεί ενιαίους κανόνες, για λόγους 
διαφανούς, ομοιογενούς και ισότιμης κρίσης των υποψηφίων. Συγκεκριμένα, το κείμενο της 
Τεχνικής Προσφοράς θα ακολουθήσει επί ποινή αποκλεισμού τη δομή και τα περιεχόμενα του 
ανωτέρω Πίνακα, ως εξής:

- τα περιεχόμενα των Ενοτήτων και υποενοτήτων της Προσφοράς και ο μέγιστος αριθμός 
σελίδων ανά Ενότητα και Υποενότητα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ακολουθήσουν την 
κατεύθυνση του παραπάνω Πίνακα. Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται εξώφυλλα και 
περιεχόμενα, περιλαμβάνονται όμως σχήματα, υποσημειώσεις και Πίνακες. Δεν επιτρέπονται 
παραρτήματα και πρόσθετες σελίδες, πλην της παράθεσης των τυποποιημένων συνοπτικών 
βιογραφικών των Στελεχών της Ομάδας Έργου.

- η σελίδα «1» του κειμένου της προσφοράς θα είναι αυτή της Ενότητας 1 (1. Κατανόηση και 
Μεθοδολογική προσέγγιση της Υλοποίησης του Έργου,.., 1.1 Γενικό και ειδικό Περιβάλλον στο 
οποίο εντάσσεται το Έργο, Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα … κ.ο.κ.).

Κάθε μία εκ των παραπάνω Ενοτήτων και Υποενοτήτων του κειμένου της Προσφοράς θα ξεκινά από 
νέα σελίδα, ώστε αποδεικνύεται η τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού σελίδων (π.χ. 
σελίδα 1: ο τίτλος της Ενότητας 1, ο τίτλος και το περιεχόμενο της υποενότητας 1.1 κοκ).

Όλες οι σελίδες, του κειμένου της Προσφοράς επίσης επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι «κάθετου 
προσανατολισμού» (proτtait oriented). Εξαίρεση αποτελεί η χρήση έως δύο σελίδων 
χρονοδιαγράμματος στην Ενότητα 1.10, καθώς και η ενδεχόμενη ανάπτυξη Πίνακα των μελών της 
Ο.Ε., έκτασης έως πέντε σελίδων (landscape oriented).
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Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να ακολουθούν μορφοποίηση με γραμματοσειρά Times New 
Roman, διάστιχο «μονό» και μέγεθος γραμματοσειράς “12”. (Τυχόν παραπομπές και υποσημειώσεις 
θα έχουν μέγιστο μέγεθος “9”). Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται εξώφυλλα, περιεχόμενα και 
«στιλ» επικεφαλίδων, περιλαμβάνονται όμως σχήματα και συνοπτικά βιογραφικά (golden 
paragraphs) και βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές. 

Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, διαφοροποίηση ή/και υπέρβαση των παραπάνω θα οδηγήσει στον 
αυτόματο αποκλεισμό της Προσφοράς ως απαράδεκτης.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Ειδικότερα:

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

 όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, σβ= Συντελεστής Βαρύτητας, Κ= Κριτήριο 
Αξιολόγησης

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή 
στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Προσφερθείσα τιμή
Λ =

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

1. Στην τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης αντίληψης και της περιβάλλουσας του Έργου του 
υποψήφιου Αναδόχου για τις απαιτούμενες υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών ανά «Τμήμα», ανά «ΚΤ» και ανά Ομάδα-Στόχο

2. Στην τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του «Έργου»

3. Στον τρόπο αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων του «Έργου», όπως παρουσιάζονται στον 
παραπάνω Πίνακα και αντιστοιχούν στις υπηρεσίες / λειτουργίες του Αναδόχου.

4. Στη μεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωσης του «Έργου», λαμβανομένων υπόψη των Υπηρεσιών 
κάθε «Τμήματος» και την επιζητούμενη επίτευξη «Κοινωνικών Οικονομιών Κλίμακας», δηλαδή 
της παροχής συνδυασμένων υπηρεσιών κοινωνικής ενδυνάμωσης και ένταξης, κοινωνικής 
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φροντίδας και πρόληψης / αντιμετώπισης των διακρίσεων με ευρύτερα θετικά αποτελέσματα 
σε σχέση με την παροχή μεμονωμένων και ασυνεχών υπηρεσιών

5. Στην ειδική μεθοδολογία της οργάνωσης και παρακολούθησης των «Υπηρεσιών» 

6. Στην οργάνωση, παρακολούθηση και ανάδραση της πληροφορίας των «παραπομπών» των 
ωφελουμένων προς τις Υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής

7. Στην πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των 
αναγκών ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης και αποτίμησης των υπηρεσιών που παρέχονται 
ανά Δράση / Τμήμα και συνολικά, στο πλαίσιο του Έργου

8. Στην τεκμηριωμένη και πλήρη κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων, των κινδύνων και το πλαίσιο 
οργάνωσης, παρακολούθησης και υλοποίησης των Κοινωνικών Τομέων (ΚΤ) στους οποίους 
προσδιορίζονται αντίστοιχες υπηρεσίες ανά Δράση, καθώς και στον αναγκαίο συντονισμό και 
τη διασφάλιση συνεργιών με τις Κοινωνικές Δομές και την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας.

9. Στην πρόβλεψη και εφαρμογή των απαιτούμενων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων του Covid-19 και 
στην πρόβλεψη πλάνου αντίδρασης κα αντικατάστασης ή παροχής των προβλεπόμενων 
υπηρεσιών με άλλους τρόπους, ανάλογα με την εξέλιξη της Πανδημίας. 

10.Σε οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά 
και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

11.Στην σαφή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της σκοπιμότητας και στην περιγραφή των 
λοιπών προσφερόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, θα αξιολογηθούν οι πρόσθετες Υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τον Προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή καθώς και ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας και η τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του Έργου. 
Επιπλέον αξιολογείται η πρόταση και τα πεδία μεταφοράς ειδικής τεχνογνωσίας από τον 
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή.

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» αναφέρεται στην οργάνωση των υπο-ομάδων και στον συντονισμό του 
Έργου και θα περιλαμβάνει:

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν 
στο έργο, με σαφή αναφορά στη διοίκηση και οργάνωσης του «Έργου», λαμβανομένων υπόψη 
της επιλογής Υπ. Ο.Ε./Αν .Ο.Ε. και της επιμέρους Στελέχωσης των Υποομάδων (ανά Δράση και 
ανά «λειτουργική Υπο0ομάδα). Σε αυτή την Ενότητα γίνεται συγκεντρωτική κατανομή των Α/Μ 
ανά ειδικότητα, ανά επίπεδο στελέχους, ώστε να τεκμηριώνεται η υιοθέτηση και κάλυψη των 
ελάχιστων σχετικών απαιτήσεων του Έργου.

2. Αναφορά στη στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «Έργου» (και του/των 
Αναπληρωτή/των του (ανάλογα με την επιλογή του υποψηφίου), καθώς και στο βαθμό 
εμπλοκής του Υπευθύνου Έργου ανά φάση και επιμέρους εργασία του έργου

3. Αναλυτική αναφορά ως προς την Ομάδα Έργου σχετικά με την εξειδίκευση του ρόλου των 
Μελών της στο Έργο, την αναλυτική και τεκμηριωμένη κατανομή των Α/Μ ανά Δράση, το εύρος 
εμπλοκής τους στην υλοποίηση του Έργου, τη συμπληρωματικότητα και συνέργεια των ρόλων 
και τη βέλτιστη κάλυψη του συνολικού εύρους των απαιτήσεων του έργου, ανά φάση, ανά 
επίπεδο εμπειρίας των Στελεχών και επιμέρους εργασία του έργου.
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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Δεν αφορά

2.4 ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της 
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
46

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Α και το 
άρθρο 2.3.1 Κριτήρια ανάθεσης της παρούσας και την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
το υπόδειγμα που βρίσκεται στο παράρτημα στ’ οικονομική προσφορά.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε (υπο)φάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν .

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, 

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό/ούς φάκελο/ους, στον 
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 
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Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα 
που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την 
απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, 
ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια 
έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην 
παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την 
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου 
να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής. 
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 
Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων 
άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, με την προσφορά 
υποβάλλεται χωριστό ΕΕΕΣ, που συμπληρώνεται και υπογράφεται ψηφιακά από τον τρίτο/ους, 
συμπληρώνοντας τις ενότητες των Α και Β του Μέρους ΙΙ, το Μέρος ΙΙΙ , το Μέρος IV σχετικά με τις 
ικανότητες που δανείζει στον υποψήφιο οικονομικό φορέα καθώς και το Μέρος VI Τελικές 
Δηλώσεις. Για την υπογραφή του ΕΕΕΣ του τρίτου/ων ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα για την 
υπογραφή του ΕΕΕΣ του προσφέροντος.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/ους 
(βλ. ΕΕΕΣ, μέρος ΙΙ, παράγραφος Δ «Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των 
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας») και το τμήμα του έργου που πρόκειται να ανατεθεί 
υπεργολαβικά υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε ο 
υπεργολάβος συμπληρώνει και υπογράφει ψηφιακά χωριστό ΕΕΕΣ, το οποίο υποβάλλεται εντός του 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα πεδία της ενότητας Α και Β του Μέρους 
ΙΙ και τα πεδία των ενοτήτων του Μέρους ΙΙΙ καθώς και το Μέρος VI Τελικές Δηλώσεις. Για την 
υπογραφή του ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ισχύουν και εφαρμόζονται τα ανωτέρω αναφερόμενα για την 
υπογραφή του ΕΕΕΣ του προσφέροντος.

2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο σχετικό ο κεφάλαιο του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την 
τεχνική προσφορά τους και υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τη δομή του πίνακα της Ενότητας 2.3.1 και τις προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Α της παρούσας διακήρυξης (κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf).

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου  «ΟικονομικήΠροσφορά» Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο Παράρτημα ΣΤ 
– Οικονομική Προσφορά της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
.pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€), με δυο δεκαδικά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
Παράρτημα  Α ΄της παρούσας διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει 
συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα τα ανωτέρω, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

Τέλος, η αρμόδια επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις επί της κοστολόγησης, εάν 
κρίνει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πληρότητα και η 
ποιότητα εκτέλεσης του παρόντος Έργου.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
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την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους 2.4.6 Λόγοι 
απόρριψης προσφορών

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016,
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3 ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ – ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

 3.1 ΑΠΟΣΦΡΆΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων 
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την  Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.. 

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα 
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
53

μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα 
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς 
ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 
επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους 
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης 
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 
2.3.2 της παρούσας. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά 
από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 
κανονική

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 
σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού 
κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2   ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ ΑΝΑΔΌΧΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ 

ΑΝΑΔΌΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
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ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία 
και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

3.3 ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ - ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, 
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 
ανωτέρω απόφασης.
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3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παράβολου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
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διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ 
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου  Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής.  

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 
Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 
Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει 
δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
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Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 
άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν 
με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.6 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

6 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
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παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως 
άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 
συμφωνητικού

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της 
περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της 
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το σχετικό στο Παράρτημα Δ’ υπόδειγμα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου. 

Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και  η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
63

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί το συμβατικό τίμημα σε 
οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το συμβατικό τίμημα 
εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, σε περίπτωση που, για 
λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν 
όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην 
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως 
στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου, 
οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, 
μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
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αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλα πρόσωπα που θα διαθέτουν 
τουλάχιστον ίση εμπειρία και ίσα προσόντα με τα αντικαθιστάμενα.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από 
τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι 
σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν 
τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 
Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, 
ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από 
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΑ 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού. 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016

4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής . 

Αναφέρονται οι ρήτρες τροποποιήσεων της σύμβασης και οι όροι που μπορούν να ενεργοποιηθούν 
(δες παρ 6.2 αναπροσαρμογή τιμής)

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει/ουν στην παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που 
δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η 
σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή 
έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως 
απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια 
διαδικασία.

4.5.1 Παράταση

Παράταση του Έργου γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου ΕΦΔ, εκτός εάν έχει εκδοθεί 
οριζόντια απόφαση για την Παράταση των Πράξεων.

4.5.2 Υποκατάσταση Αναδόχου

Η υποκατάσταση αναδόχου είναι δυνατή κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό 
τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης.

4.6 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΎΣ ΛΎΣΗΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν. 
4412/2016 εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα 
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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5 ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 5.1 ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε 
τμηματικής παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων Παραδοτέων, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» 
από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης & Παραλαβής, και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων. 

Κάθε τμηματική παράδοση αντιστοιχεί στην υποβολή των σχετικών Παραδοτέων  και προϋποθέτει 
την υλοποίηση των προβλεπόμενων.

Η Σύμβαση προβλέπει κοινή μορφή παραδοτέων ανά έργο, παραδοτέα με ενότητες ανά Τμήμα και 
πληρωμές μέσω έκδοσης «Πινακίου Αμοιβής», το οποίο θα διακρίνονται οι αμοιβές κάθε Τμήματος 
και θα εκδίδονται διαφορετικά τιμολόγια, τόσο σε επίπεδο Τμήματος (Δράσης), όσο και σε επίπεδο 
πηγής χρηματοδότησης. Το περιεχόμενο κάθε Παραδοτέου ανά Δράση περιγράφεται στις 
αντίστοιχες μελέτες του Παραρτήματος Α.

Το συμβατικό τίμημα κάθε παραδοτέου και συνολικά του Έργου έχει ενδεικτικά ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 9.3.1 9.4.1

Π.1
Επικαιροποιημένη Έκθεση 

Οργάνωσης και Σχεδιασμού 
του Έργου

1 μήνας από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

8.666,00 16.163,00

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

4 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

24.169,00 55.921,00

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών

7 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

24.341,00 78.406,50

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών

10 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

24.045,00 78.104,00

Π.5

4η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών

Περιλαμβάνει 
απολογιστικές Εκθέσεις και 

Εκθέσεις Οργάνωσης και 
Προγραμματισμού 

επιμέρους δράσεων

13 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

23.743,00 75333,50

Π.6
5η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών

16 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

22.835,00 79.234,00
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Π.7
6η Διμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών

18 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

15.400,50 64.754,00

Π.8
Έκθεση Ολοκλήρωσης και 
Απολογισμού του Έργου

18 μήνες από την 
ανάρτηση της σύμβασης 

στο ΚΗΜΔΗΣ

6.800,50 19.826,44

150.000,00 467.741,00

ΦΠΑ 24% 36.000,00€ 112.259,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 186.000,00
580.000,00 

€

Κάθε παραδοτέο έχει κοινή εισαγωγή & στην συνέχεια, διακριτές ενότητες για κάθε Τμήμα/Δράση, 
το περιεχόμενο των οποίων αναλύεται στις αντίστοιχες μελέτες του Παραρτήματος Α. 

Στην τρίτη Ενότητα κάθε Παραδοτέου θα αναλύονται τα οικονομικά ζητήματα του κόστους κάθε 
Παραδοτέου, συνολικά για το Έργο και αναλυτικά ανά Τμήμα/Δράση, με βάση τις προβλεπόμενες 
υπηρεσίες και δραστηριότητες κάθε Δράσης. Τέλος, στην τέταρτη Ενότητα κάθε Παραδοτέου θα 
παρατίθενται συμπεράσματα και προτάσεις, καθώς και ο σχεδιασμός του επόμενου 3μήνου 
αναφοράς, ομοίως, συνολικά για το Έργο και αναλυτικά ανά Τμήμα/Δράση.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος κάθε Παραδοτέου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή), για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

δ) Έξοδα δημοσίευσης περίληψης της παρούσης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης.

ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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στ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος σε ποσοστό (σήμερα) 8%, επί του καθαρού ποσού.

5.2 ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις. 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και στην 
παρούσα διακήρυξη (παράγραφο 6,2), με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ του έργου που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας έργου που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 
6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις 
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221  ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης.
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6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 6.1 Παρακολούθηση της Σύμβασης / Χρόνος παράδοσης Υπηρεσιών 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
«Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα συγκροτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή (Άρθρα 216 & 219 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν και εφαρμόζονται). Η ΕΠΠΕ, 
λαμβάνει υπόψη της τις εισηγήσεις του «Επόπτη» (εφόσον θα προβλεφτεί) και εισηγείται στο 
αρμόδιο αποφαινόμενο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

6.1.2. Η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση της 
Σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της Υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας Υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 
της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως «συντονιστής». Λόγω του όγκου του 
Έργου, η Υπηρεσία μπορεί να ορίσει και αναπληρωτή Επόπτη. Οι ανωτέρω σε καμία περίπτωση δεν 
υποκαθιστούν την Επιτροπή Παρακολούθησης

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη αποκλειστικά στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου» 
(ΕΠΠΕ) και στην αρμόδια Υπηρεσία που παρακολουθεί και διοικεί τη Σύμβαση, η Επιτροπή 
προβαίνει στην παραλαβή των Παραδοτέων, ενώ η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να απευθύνει 
έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης.

6.2 ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

6.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και σε 
κάθε περίπτωση όχι μετά την 31/07/2023. Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων 
ορίζονται προθεσμίες όπως στο Παράρτημα Α – Συνολική Αποτύπωση του Έργου και επιμέρους 
Μελέτες.

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της και με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής 
αρχής, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
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6.3 ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει &  κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές 
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την 
απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
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6.4 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΈΩΝ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή / και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΙΜΉΣ 

Δεν προβλέπεται

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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7 ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ

7.1 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΎΜΒΑΣΗΣ  (ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΜΕΛΈΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ 9.3.1 ΚΑΙ 9.4.1 ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ -ΤΜΉΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β )

7.1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ Α
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Αριστομένους 8, 12351
Πληροφορίες: Αθανασια Σιαπέρα
Μαρία Γκοτσοπούλου, 
Τηλέφωνο: 2132019306
e-mail: asiapera@agiavarvara.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Πρόσκληση 25/26-2-2020 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3836)

Δράση 9.3.ΑΣΔΑ.1 «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και 
Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 

Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και 
Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων 

Ομάδων στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικά Κοινωνικά 
Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ")»»

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5063497

Προϋπολογισμός Έργου:

150.000,00 € προ ΦΠΑ

186.000,00 € με ΦΠΑ

Κ.Α. . 60-7341.010, 15-6117.007

                                                  Αρ. Μελέτης Κ1/2021        

Μελέτη 

για την προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

για την επιλογή αναδόχου για το Έργο 
«Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

με κωδικό ΟΠΣ 5063497 στο πλαίσιο συμμετοχής
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Ιούλιος 2021 
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5 1. ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

1.1 Φορέας υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή 

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και, συγκεκριμένα, η Διεύθυνση          
Κοινωνικής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην 
περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής:

 Το Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και ιδιαίτερα το Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά με την επέκταση της 
λειτουργίας του για την παροχή Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΟΦΗΛΙ), όπως 
προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις. 

Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής για την υλοποίηση του έργου, στο τεχνικό και διαχειριστικό 
σκέλος της, υποστηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το Αυτοτελές Τμήμα 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Τ.Π.Ε.. 

1.2 Στοιχεία κοινωνικής διαστρωμάτωσης των ωφελούμενων από τις κοινωνικές δομές και 
υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει πληθυσμό 26.550 κατοίκους.                  
Εμφανίζει σχετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας και αυξημένες ανάγκες ψυχοκοινωνικής φροντίδας 
των ευπαθών ομάδων. Η περιοχή αντιμετωπίζει πολύπλευρα και αλληλένδετα κοινωνικά 
προβλήματα τα οποία εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων. Η φτώχεια 
και η ανεργία βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνδέονται άμεσα με το χαμηλό επίπεδο 
μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της σχολικής διαρροής, 
και του αναλφαβητισμού. Η κρίση έπληξε κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που βίωναν 
ανέκαθεν κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, όπως οι Ρομά, οι παλιννοστούντες, οι 
μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι. Μεγάλος 
αριθμός των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες ανεργίας, φτώχειας και 
αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στους δύο δήμους με 
το χαμηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι ανάγκες σε 
κοινωνικό εξοπλισμό αυξάνονται συνεχώς. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους παρουσιάζουν ζήτηση και απαιτούν εκσυγχρονισμό των λειτουργιών/υποδομών και 
του εξοπλισμού και προσαρμογή στις απαιτήσεις για ποιοτική λειτουργία. 
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Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με τον ΟΕΥ οργανώνεται σε τρία 
τμήματα. Οι υπηρεσίες προς την Γ Ηλικία εντάσσονται στη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας 
Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, 
την επιστημονική εποπτεία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών δομών και προγραμμάτων που 
αφορούν στους ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών οι δομές που εξυπηρετούν 
τους ωφελούμενους της ομάδας στόχο του έργου είναι οι εξής: 

Οι Ηλικιωμένοι αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα που έχει ιδιαίτερη ανάγκη κοινωνικής 
φροντίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού από την ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011, στην Αγία 
Βαρβάρα, τα άτομα 60 ετών και πάνω είναι 5.873 και αποτελούν το 22,1% του τοπικού 
πληθυσμού. Από αυτούς συνταξιούχοι είναι 4.607 (17,3% ). Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων είναι 
χαμηλοσυνταξιούχοι. Πολλοί αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας (καρδιοαγγειακά, 
αναπνευστικά, ορθοπεδικά κ.α.) και στις μεγαλύτερες ηλικίες, σοβαρές κινητικές δυσκολίες και 
εκφυλιστικές νόσους, με κυρίαρχη την άνοια. Οι αυξημένες ανάγκες φροντίδας υγείας, 
συνεπάγονται δαπάνες που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις παροχές και υπηρεσίες που 
προσφέρει το κράτος στην Τρίτη ηλικία και έτσι το βάρος πέφτει στο οικογενειακό τους περιβάλλον 
και μάλιστα σε περιπτώσεις που είναι κλινήρεις ή πάσχουν από προχωρημένη άνοια, μέλη του 
οικογενειακού περιβάλλοντος δεσμεύονται στο ρόλο του φροντιστή. 

Οι μοναχικοί, είναι οι πλέον ευάλωτοι από τους ηλικιωμένους, καθώς χωρίς οικογενειακό και 
υποστηρικτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης, οι 
συνθήκες διαβίωσής τους υποβαθμίζονται δραματικά. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης 
αύξησαν τις δυσκολίες τους καθώς υπήρξαν δραματικές περικοπές στις συντάξεις τους και 
περικοπές στις παροχές υγείας από τις οποίες έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. 

Στον αντίποδα, η διαγενεακή αλληλεγγύη λειτουργεί ως ανασχετικός παράγοντας της οικονομικής 
κρίσης και η συμβολή των ηλικιωμένων συνταξιούχων σε αυτή είναι σημαντική. Πολλοί ηλικιωμένοι 
με το μικρό τους εισόδημα αναγκάζονται να συντηρήσουν άνεργα μέλη της οικογένειας τους ή να 
συμβάλλουν οικονομικά στη διαβίωση των οικογενειών των παιδιών τους, ιδιαίτερα όταν αυτές 
έχουν ανήλικα παιδιά. Σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάζονται και να συμβιώσουν με τις οικογένειες 
των παιδιών τους, για εξοικονόμηση πόρων όταν η ανεργία δεν επιτρέπει την αυτόνομη διαβίωση. 
Η διαγενεακή συμβίωση είναι συχνή στην ομάδα των Ρομά. Οι Ρομά εκτιμάται ότι αποτελούν το 
10% του πληθυσμού της πόλης και σε σχέση με άλλες ελληνικές κοινότητες Ρομά έχουν υψηλό 
βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης λόγω ιστορικών και οικονομικών συγκυριών που έλαβαν χώρα 
στην Αγία Βαρβάρα από τη δεκαετία του ’30. Για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων αυτής 
της ομάδας πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι αναλφάβητοι και είναι 
σύνηθες φαινόμενο η συμβίωση πολλών γενεών στο ίδιο σπίτι λόγω φτώχειας, αλλά και 
διαγενεακής υποστήριξης με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης λόγω 
συνωστισμού στην κατοίκηση. 
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Οι υποδομές και υπηρεσίες του Δήμου στον κοινωνικό τομέα εστιάζουν στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα στην κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο υπηρεσιών που 
αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη παρέμβαση, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών 
στους τομείς κοινωνικής προστασίας, υγείας, απασχόλησης και αλληλεγγύης, ώστε να 
ενδυναμώνεται η κοινωνική συνοχή και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής στην πόλη. Οι δημοτικές 
κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργούν σταθερά για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 16 ετών. Οι 
υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δημαρχείο αλλά και αυτές που λειτουργούν αποκεντρωμένα στις 
γειτονιές, είναι σημείο αναφοράς των πολιτών. Όλες είναι προσβάσιμες και σε όλες γίνεται 
προσπάθειας ποιοτικής εξυπηρέτησης με σεβασμό στους πολίτες που έχουν ανάγκη, χωρίς 
διακρίσεις. 

Παρόλα αυτά, οργανωτικά προβλήματα στη διάρθρωση των υπηρεσιών, η διαρκής μείωση του 
προσωπικού λόγω των συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων σε συνδυασμό με τη αύξηση αναγκών και 
αρμοδιοτήτων και η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την 
υποστήριξη των κοινωνικών προγραμμάτων, περιορίζουν το κοινωνικό έργο που θα μπορούσε να 
παραχθεί και που είναι αναγκαίο, όχι μόνο εξ αιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αλλά και 
γιατί το δημόσιο κοινωνικό κράτος ελάχιστα μπορεί να προσφέρει. 

Οργάνωση υπηρεσιών και αρμοδιότητες 

Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με τον ΟΕΥ οργανώνεται σε τρία 
τμήματα.        Οι υπηρεσίες προς την Γ Ηλικία εντάσσονται στη λειτουργία του Τμήματος Προστασίας 
Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, 
την επιστημονική εποπτεία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών δομών και προγραμμάτων που 
αφορούν στην Τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επίσης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κοινωνικής αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όλες οι υπηρεσίες του τμήματος 
παρέχονται σε αποκεντρωμένες δομές που απευθύνονται στη εγγύς χωρική ενότητα που ορίζεται 
κάθε φορά από το Τμήμα και η εύρυθμη λειτουργία τους εξασφαλίζεται μέσα από το συντονισμό 
και προγραμματισμό των δράσεων/υπηρεσιών και τη διεπιστημονική - διυπηρεσιακή συνεργασία.
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Υπηρεσίες Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων: Τα εγγεγραμμένα μέλη στα τρία Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων είναι 1300,  ενώ ενεργά μέλη είναι περισσότερα από 700 άτομα. Μόνο το 
τελευταίο εξάμηνο, λειτούργησαν υπηρεσίες ΚΑΠΗ σε τρεις χώρους παρέχοντας υπηρεσίες σε 
περισσότερα από 700 ενεργά, από τα 1300 εγγεγραμμένα μέλη (υποδοχή, ενημέρωση, διασύνδεση, 
συμβουλευτική, καταγραφή αιτημάτων, κ.α.). Λειτούργησαν τα εντευκτήρια για 30-50 άτομα 
ημερησίως, λειτούργησαν ιατρεία και υποστηρίχθηκαν σχετικές με την υγεία δράσεις (προληπτικός 
έλεγχος, συνταγογράφηση φαρμάκων, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού, ομιλίες) για 
περισσότερα από 200-250 άτομα εβδομαδιαία. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού 
Σταθμού για την Άνοια υποστηρίχθηκαν 3 ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης με περισσότερους από 
50 ωφελούμενους. Σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής/σωματικής άσκησης 
συμμετείχαν εβδομαδιαία περισσότερα από 100 άτομα, λειτούργησε μια βιωματική/θεατρική 
ομάδα με 11 συμμετοχές, ενώ οργανώθηκαν για πρώτη φορά 2 κύκλοι μαθημάτων δια βίου 
μάθησης για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το διαδίκτυο με 30 συμμετοχές. 
Οργανώθηκαν 4 ημερήσιες εκδρομές, 3 περίπατοι, 2 συμμετοχές σε θέατρο, διάφορές εκδηλώσεις 
(παράσταση καραγκιόζη, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, γλέντι Τσικνοπέμπτης, χριστουγεννιάτικο 
δρώμενο σε μοναχικούς ηλικιωμένους) με περισσότερες από 1200 συμμετοχές. Στο πλαίσιο 
οργάνωσης διαγενεακών δράσεων συμμετείχαν σε δράσεις 30 παιδιά και 50 μέλη των ΚΑΠΗ. 
Μετά την αναστολή της λειτουργίας λόγω κορονοϊού η υπηρεσία επικοινώνησε με όλα τα μέλη των 
ΚΑΠΗ και εκτός των άλλων, υποστηρίζει τα μέλη με δύο δράσεις εξ αποστάσεως, με εργασίες 
νοητικής ενδυνάμωσης ανά 15θήμερο και δανεισμό βιβλίων. 

Υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι

Συνολικά εξυπηρετούνται περισσότερες από 80 περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 60 ετών ή/και 
ΑΜΕΑ. Σε όλους παρέχεται όλο το χρόνο σε σταθερή συχνότητα (ή / και περιστασιακά όπου κρίνεται 
απαραίτητο) κοινωνική εργασία που περιλαμβάνει Ψυχοκοινωνική υποστήριξη /Συμβουλευτική 
ατόμου και οικογένειας σε θέματα υγείας και καθημερινότητας, πληροφόρηση για κοινωνικές 
παροχές και δικαιώματα, υποστήριξη-διαμεσολάβηση για διοικητικές ενέργειες σε υπηρεσίες, 
παρεμβάσεις μέσω εισαγγελικών αρχών όπου χρειάζεται για την προστασία των ηλικιωμένων, 
συνοδείες ηλικιωμένων σε ΚΕΠΑ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, γνήσιο υπογραφής 
(όπου χρειάζεται), παραπομπή σε υπηρεσίες (δημοτικές και άλλες) για την παροχή εξειδικευμένης 
φροντίδας και υποστήριξης (Κοιν. Φαρμακείο, Κοιν. Παντοπωλείο, Σίτιση, δομές φιλοξενίας, 
ψυχικής υγείας κ.α.), συντονισμός κίνησης υπηρεσιακού αυτ/του και παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
ωφελούμενους. 
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Παρέχεται επίσης νοσηλευτική Φροντίδα που περιλαμβάνει: Μέτρηση ζωτικών σημείων (σάκχαρο - 
πίεση) σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση, συνταγογράφηση φαρμάκων-εξετάσεων-ειδικών 
θεραπειών σε μηνιαία (ή τρίμηνη ή εξάμηνη) συχνότητα, προμήθεια φαρμάκων από ιδιωτικά 
φαρμακεία ή Φαρμακεία Νοσοκομείων ή Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, υποστήριξη-εποπτεία στην τήρηση 
σωστής λήψης φαρμακευτικής αγωγής, προγραμματισμένες συνοδείες σε ιατρικά ραντεβού σε 
νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, προγραμματισμός τηλεφωνικών ιατρικών 
ραντεβού (σε 1535 ή πενταψήφια τηλέφωνα), περιποίηση τραυμάτων και κατακλίσεων, υποστήριξη 
στην ατομική υγιεινή (παρουσία οικογένειας). Από τις νοσηλευτικές πράξεις υποστηρίζονται όσες 
αφορούν στις εργασίες του βοηθού νοσηλευτή. Τέλος παρέχεται Οικογενειακή Βοήθεια στις 
περισσότερες περιπτώσεις σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση και περιλαμβάνει: καθαριότητα 
οικίας (ελαφριές οικιακές δουλειές), προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα και φάρμακα), 
εξωτερικές εργασίες (πληρωμή λογαριασμών, εξυπηρετήσεις σε τράπεζες κλπ), υποστήριξη στην 
ατομική υγιεινή (παρουσία νοσηλευτή), μαγείρεμα.

Η συμπληρωματικότητα της πράξης 

Το έργο απαντά στο κρίσιμο θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με 
πρωτεύοντα στόχο ηλικιωμένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα του 
θέματος, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας λόγω γηράσκοντος 
πληθυσμού. 

Από την πολυετή παροχή υπηρεσιών προς την ομάδα των ηλικιωμένων και το γενικότερο 
δημογραφικό προφίλ της πόλης όπου μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας, διαφαίνεται η ανάγκη να εμπλουτιστούν οι παραπάνω δράσεις με ειδικότητες 
προσωπικού που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα άνω των 60 ετών ή ή/και κατά 
περίπτωση σε ΑμεΑ και χρόνια πάσχοντες που χρήζουν κατ΄ οίκον υπηρεσίες φροντίδας. 

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν συχνά κόστος που δεν μπορεί να καλυφθεί με ίδιες δυνάμεις, ενώ 
κρίνονται σημαντικές για την ποιότητα της ζωής των ατόμων που τις έχουν ανάγκη. Παράλληλα, ο 
ψηφιακός αποκλεισμός της ομάδας των ηλικιωμένων, αποτελεί τροχοπέδη στην κοινωνική τους 
συμμετοχή.

Οι ειδικές ομάδες πληθυσμού στην περιοχή παρέμβασης (ηλικιωμένοι) παρόλο που υποστηρίζονται 
από προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», δεν απολαμβάνουν τις υπηρεσίες και την ποιότητα 
ζωής που θα μπορούσαν καθώς από τις παρεχόμενες υπηρεσίες απουσιάζουν σημαντικές δράσεις. 
Η φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία στην Τρίτη ηλικία αποτελούν βασικές υπηρεσίες φροντίδας οι 
οποίες δεν παρέχονται στο Δήμο. Επιπρόσθετα, συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση σε νοσηλευτικές 
υπηρεσίες/πράξεις που ξεπερνούν τις δεξιότητες και γνώσεις των βοηθητικού νοσηλευτικού 
προσωπικού που απασχολείται στο φορέα. Οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τους 
ηλικιωμένους συμπολίτες μας και άλλα άτομα που χρήζουν κατ΄ οίκον φροντίδα. Σημαντική επίσης 
είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται και των φροντιστών των 
ηλικιωμένων. 
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Πέρα από τις παραδοσιακές μορφές κοινωνικής μέριμνας και προστασίας που παρέχουν οι 
θεσμοθετημένες δομές, είναι αναγκαία μια περισσότερο καινοτόμα προσέγγιση των ηλικιωμένων 
μέσω της αξιοποίησης των δυνητικών πλεονεκτημάτων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι νέες 
τεχνολογίες και η κάλυψη επιπλέον αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη συμβουλευτική 
και την καθοδήγηση. Το πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας είναι ευρύ και πολλά υποσχόμενο αφού 
προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αφορούν την ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωμένων στο σπίτι, 
την πρόληψη στην υγεία, την πρόωρη ανίχνευση κινδύνου, την ασφάλεια και προστασία, τις 
αλλαγές στη συμπεριφορά τους, την κοινωνική συμμετοχή, την ψυχαγωγία καθώς και την 
υποστήριξη του πιθανού φροντιστή, με τελικό στόχο την ευδόκιμη, ασφαλή και αξιοπρεπή γήρανση 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των 
ηλικιωμένων, η χρήση της τεχνολογίας προτρέπει και βοηθά τη σωματική, γνωστική και κοινωνική 
επαφή με το περιβάλλον. 

Η δεξιότητα Τ.Π.Ε. ή ψηφιακή ικανότητα, αναδεικνύεται σήμερα σε μία από τις βασικές δεξιότητες 
για την ισότιμη και ενεργό συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Ο όρος e-Exclusion 
(Ψηφιακός Αποκλεισμός) χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια κατάσταση αποκλεισμού ή 
κοινωνικής περιθωριοποίησης που επιφέρει η έλλειψη γνώσης του Διαδικτύου που αποτελεί πλέον 
το κύριο κανάλι για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ένας πιο πρακτικός και ουσιώδης λόγος, που 
σχετίζεται με τους τύπους των υπηρεσιών που παρέχονται, είναι η δυνατότητα σημαντικής 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ατόμου. 

Μεταξύ των ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται περισσότερο από τον Ψηφιακό Αποκλεισμό 
είναι οι ηλικιωμένοι. Ενώ η είσοδος στην ψηφιακή εποχή έχει συμβάλει σε μια προσπάθεια 
βελτίωσης των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων και την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες που 
ενισχύουν την ευδόκιμη γήρανση, το αποτέλεσμα δε δικαιώνει πάντα το όραμα. Παρά το γεγονός 
ότι δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα, συχνά η ικανότητα χρήσης της τεχνολογίας από τους 
ηλικιωμένους έγκειται σε περιορισμούς που ενισχύουν την αντίσταση τους να υιοθετήσουν τις 
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις με συνέπεια, συχνά, να οδηγούνται στον ψηφιακό αποκλεισμό 
τους. 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union, 2010) αναφορικά με την 
ενεργό γήρανση μεταξύ άλλων διαπίστωσε ότι:

 η ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις που θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν σπίτι 
τους διατηρώντας την αυτονομία και λειτουργικότητά τους αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 
Ταυτόχρονα, η δημιουργία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) καθώς και 
βοηθητικών τεχνολογιών που αρμόζουν στον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων και του τρόπου που 
επιθυμούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, απαιτεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης 

 η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων 
ατόμων, ειδικά όσων ζουν με χρόνια νοσήματα και αναπηρίες, με τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο που 
το ατομικό και κοινωνικό κόστος της φροντίδας τους να μειωθεί προς όφελος όλων. 
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Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να διεκπεραιώνουν τις 
απαραίτητες εργασίες και καθήκοντα όπως είναι η τακτοποίηση γραφειοκρατικών και οικονομικών 
θεμάτων αλλά και να μετέχουν σε θέματα ψυχαγωγίας όπως είναι η επικοινωνία με το 
οικογενειακό, φιλικό και κοινωνικό τους δίκτυο. Με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωμένων, η χρήση της τεχνολογίας προτρέπει και βοηθά τη σωματική, γνωστική και 
κοινωνική επαφή με το περιβάλλον. Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση της υγείας και της 
λειτουργικότητας των ηλικιωμένων μέσα από τη χρήση έξυπνων συσκευών και ηλεκτρονικών 
εργαλείων και στη χρήση της τεχνολογίας.

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί το πλέγμα συμπληρωματικών 
ενεργειών το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων της Γ΄ ηλικίας 
μέσα από την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών 
συμπληρώνοντας τις δράσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και λοιπών πρωτοβουλιών 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη λειτουργία 
της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες. 

1.3 Φορέας χρηματοδότησης

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις 
ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του Φορέα στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr/site/.

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 
2014 -2020» μπορεί να αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της 
αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση http://www.pepattikis.gr/. 

Η παρούσα δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας. Υλοποιείται με το υποέργο 1 της Πράξης : «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών 
προς την Γ Ηλικία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με 
βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5188 με ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 
(MIS)  5063497 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, ΣΑ ΕΠ0851 κωδικός έργου 2020ΕΠΟ8510163

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 180.000€. Η μη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 6.000,00 € και θα 
βαρύνει το Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

1.4 Φορέας λειτουργίας του έργου

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.
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1.5 Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του έργου 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνεργασίες και 
συνέργειες με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, με φορείς υγείας καθώς και η 
αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας για την ανάδειξη όλων των σύγχρονων δεδομένων και 
καλών πρακτικών που μπορούν να υποστηρίξουν τους στόχους του έργου. 

Συγκεκριμένη στόχευση θα δοθεί σε φορείς που έχουν γνώση γύρω από τη γηριατρική, τις νέες 
τεχνολογίες και την εφαρμογή τους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας 
(ΜΚΟ, Πανεπιστήμια, Δημόσια Νοσοκομεία/εξειδικευμένες κλινικές, κ.α) 

Ιδιαίτερα σημειώνεται δυνητική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο οποίο 
λειτουργούν σχολές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως κοινωνικές, 
διοικητικές και οικονομικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού, επιστήμες υγείας και πρόνοιας, 
επιστήμες τροφίμων αλλά και καλλιτεχνικές σπουδές. Το 2019 εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν 
Πανεπιστήμιο και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. 

Άλλοι φορείς που εμπλέκονται και δύναται να συνδράμουν στην επιτυχή έκβαση του έργου είναι 
φορείς του Τρίτου Τομέα, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο κοινωνικό πεδίο και ιδιαίτερα στην 
παροχή υπηρεσιών προς την Γ Ηλικία, Δημόσια Νοσοκομεία που βρίσκονται στα όρια της πόλης, και 
άλλοι επιστημονικοί φορείς που εργάζονται με την ομάδα στόχο του έργου. Επίσης, θα συνεχισθούν 
και θα αναπτυχθούν συνεργασίες και προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον 
φορείς όπως η Prolepsis και το πρόγραμμα Φίλοι σε κάθε Ηλικία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την 
«εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στη χρήση ΗΥ» κ.α. 

Τέλος, σημαντική θα είναι η συνδρομή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι 
υπηρεσίες υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κτλ) οι οποίες μπορούν να συνδράμουν στην 
επιτυχία του έργου. 

2. Αντικείμενο του έργου (Τεχνική Έκθεση)

Το Έργο Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία αφορά σε ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες και παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των διακρίσεων, βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων στη Δυτική Αθήνα, 
με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων και συγκεκριμένα: 

1. Την ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας, ιδιαίτερα φυσιοθεραπείας, 
εργοθεραπείας νοσηλευτικών πράξεων, δράσεων προαγωγής της υγείας και εξειδικευμένης 
υποστήριξης ενδιαφερόμενων από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 300 άτομα 
στους 18 μήνες διάρκειας της πράξης 

2. Την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης του ψηφιακού αλφαβητισμού των ατόμων της ομάδας 
στόχο ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητά τους με σύγχρονους όρους και νέα δεδομένα χωρίς 
αποκλεισμούς, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 100 άτομα στους 18 μήνες 
διάρκειας της πράξης.

Αποτελείται από τις παρακάτω δέσμες ενεργειών στο πλαίσιο ενός Υποέργου:
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Α: Επέκταση/ συμπλήρωση υπηρεσιών Εξειδικευμένης φροντίδας : φυσιοθεραπεία , εργοθεραπεία , 
νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξη της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων 
και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας και βελτίωση δεξιοτήτων 
φροντιστών

B: Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό 
κόσμο. 

2.1 Μεθοδολογία και πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Το Έργο υλοποιείται μεθοδολογικά με κωδικοποίηση (menu) των υπηρεσιών της Πρόσκλησης, των 
επιστημονικών και των λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου και ενιαία κοστολόγηση, που 
απορρέει από τις σχετικές συναντήσεις της Θεματικής Ομάδας Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) των Κοινωνικών 
Δράσεων όλων των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 
της Δυτικής Αθήνας».

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «Δημόσια Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών» κατά την έννοια της 
περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω ανοιχτής Προκήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης 
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με βάση το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 
147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 
ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

Πίνακας 1 Μητρώο Δεσμεύσεων CPV

Α.Α. Είδος CPV

1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 79411000-8

2.
Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε άτομα 

τρίτης ηλικίας
85311100-3

3. Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας 85142100-7
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Α.Α. Είδος CPV

4. Υπηρεσίες νοσοκόμων 85141200-1

5. Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 79950000-8

Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για το σύνολο των υπηρεσιών.

2.2 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου και στόχοι του έργου

Έργο Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ' Ηλικία αποτελείται από τις παρακάτω 
δέσμες ενεργειών στο πλαίσιο ενός Υποέργου:

Α: Επέκταση/ συμπλήρωση υπηρεσιών Εξειδικευμένης φροντίδας : φυσιοθεραπεία , εργοθεραπεία , 
νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξη της κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων 
και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας και βελτίωση δεξιοτήτων 
φροντιστών

B: Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό 
κόσμο. 

Ο Κοινωνικός Τομέας που ενεργοποιείται βάσει της Πρόσκλησης είναι: ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και 
βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 
οικογενειών τους 

Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι

ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των 
ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους

 Ηλικιωμένοι, 

 Άτομα και οικογένειες που συμβιούν ή 
φροντίζουν ηλικιωμένους

 Εμποδιζόμενα άτομα ανεξαρτήτως 
ηλικίας

Για την υλοποίηση των Ενεργειών Α και Β απαιτείται πρόσθετα η παροχή Επιστημονικού, 
Διοικητικού Συντονισμού, Δημοσιότητας των Δράσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες 
επιστημονικής οργάνωσης, στήριξης και συντονισμού και οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους ωφελούμενους, υποστηρικτικές διοικητικές κι άλλες βοηθητικές υπηρεσίες (κλείσιμο 
ραντεβού, διοικητικά θέματα ταυτοποίησης, έντυπα και έγγραφα οργάνωσης των ραντεβού, των 
συναντήσεων των ομάδων, τήρηση αρχείων, παροχή άλλων βοηθητικών εργασιών, τακτοποίησης 
και καθαριότητας των χώρων που γίνεται χρήση των υπηρεσιών από τον ανάδοχο). 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
88

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, Παρεχόμενες Υπηρεσίες / Ενέργειες, και οι 
οποίες θα υλοποιηθούν από Ανάδοχο που θα προκύψει μέσω της διαδικασίας των δημοσίων 
συμβάσεων7 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό - νομικό πλαίσιο, περιλαμβάνει συνολικά τους 
παρακάτω Κοινωνικούς Τομείς (ΚΤ):

 KΤ_ 0  Υπηρεσίες Διοικητικού Συντονισμού 
 KΤ_ 1  Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού και Δικτύωσης
 ΚΤ_ 2   Υπηρεσίες Δημοσιότητας 
 ΚΤ _3 Υπηρεσίες Ανοιχτής φροντίδας και βοήθειας των ηλικιωμένων ή των ατόμων με 

χρόνιες  παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους
Στους παραπάνω Κοινωνικούς Τομείς (Κ.Τ.) αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες 
αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των 
υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών/υπηρεσιών Δήμου Αγίας Βαρβάρας και δεν αφορούν στη 
δημιουργία νέων δομών.

Πίνακας 3: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά 
Κοινωνικό Τομέα με βάση την Πρόσκληση 26

Κοινωνι
κός 
Τομέας 
(κωδ)

Υπηρεσίες Πρόσκλησης 26*
Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο 
του Έργου

ΚΤ _0 Διοικητικός Συντονισμός Χ

KT_1 Επιστημονικός Συντονισμός Χ

ΚΤ-2 Υπηρεσίες Δημοσιότητας Χ

ΚΤ_3.1
Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη 
φροντίδα χ

ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή Χ

ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή Χ

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή Χ

ΚΤ_3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγή υγείας Χ

ΚΤ_3.2.

Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης 
της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της 
συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

Χ

ΚΤ _3

Υπηρεσίες Ανοιχτής 
φροντίδας και 
βοήθειας των 
ηλικιωμένων ή των 
ατόμων με χρόνιες 
παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομέν
ων και των 
οικογενειών τους

ΚΤ-3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» χ

ΚΤ _0: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

7 - Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
- Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και η 
- ΥΑ 137675/EΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) Αντικατάσταση της YA 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)
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ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη αποτελεσματικού διοικητικού συντονισμού του έργου, προκειμένου να 
επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή του, σε επίπεδο οριζόντιας οργάνωσης των επιμέρους 
δράσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οριζόντια Διοικητική υποστήριξη: Τήρηση αρχείο αλληλογραφίας, αναφορών, δράσεων 
δημοσιότητας προβολής και δικτύωσης, ωφελούμενων, στοιχείων του ανθρώπινου δυναμικού του 
Έργου, παρουσιολόγια κ.λπ. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των Δράσεων. 
Προγραμματισμός και την τήρηση του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος. Παρακολούθηση 
της πορείας υλοποίησης του Έργου, εντοπισμός τυχόν προβλημάτων και διατύπωση προτάσεων για 
την επίλυσή τους. Ειδικότερα οι διοικητικές υπηρεσίες κωδικοποιούνται ως ακολούθως:

 Διαμόρφωση συστήματος και διαδικασίας ενημέρωσης, υποβολής αιτήσεων, των δυνητικά 
ωφελούμενων, συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει 
εξειδικευμένο σύστημα για τις ανάγκες παρακολούθησης, οργάνωσης και αναφορών των 
συμβουλευτικών κοινωνικών δράσεων που περιγράφονται στο πλαίσιο του έργου. Επίσης 
πρέπει να προσφέρει και κατάλληλα ψηφιοποιημένα εργαλεία π.χ. ψυχομετρικά εργαλεία 
που θα προσφέρονται μέσω του συστήματος.

 Υποστήριξη της εφαρμογής της διαδικασίας υποδοχής των ωφελούμενων που 
παραπέμπονται από το Κέντρο Κοινότητας, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (α) 
Ενημέρωση ωφελούμενων, Υποβολή Αιτήσεων, οργάνωση προγράμματος παροχής  
υπηρεσιών στελεχών του έργου και (β) Επεξεργασία – Έλεγχος Δικαιολογητικών - 
Ταξινόμηση Αιτήσεων- (υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες)

ΚΤ-1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστημονικής υποστήριξης του έργου, 
προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια και ομαλή υλοποίησή του, τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη 
Δεικτών Αποτελέσματος και Εκροών) όσο και σε ποιοτικούς όρους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπηρεσίες συντονισμού, δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών 
πρακτικών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων: Αναλυτικός προσδιορισμός των 
απαιτούμενων εργασιών, προγραμματισμός και η αναλυτική καταγραφή της εξέλιξής τους ώστε να 
είναι εφικτή η έγκαιρη πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης του Έργου και ο εντοπισμός τυχόν 
προβλημάτων καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους. Έλεγχος της τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα της ΕΥΔ, για την πορεία 
του έργου αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των επιμέρους στόχων που έχουν 
τεθεί. 

ΣΤΕΛΕΧΗ- ΟΜΑΔΑ: Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου συμμετέχει σε μηνιαίες συναντήσεις με 
στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής προκειμένου να συντονίζονται οι δράσεις και όλες οι 
ενέργειες, να επιλύονται θέματα που προκύπτουν και να πραγματοποιείται προγραμματισμός 
εργασιών για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση. Επίσης, ο επιστημονικά υπεύθυνος εποπτεύει το 
έργο εργαζομένων στο Έργο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες συναντήσεις κάθε μήνα με στόχο 
την ενημέρωση των φακέλων του έργου, αλλά και το φάκελο του κάθε ωφελούμενου στις 
εξατομικευμένες δράσεις, καθώς και την εσωτερική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, δίνοντας 
κατευθύνσεις και προτάσεις.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
90

Η ομάδα του Αναδόχου συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας, τις υπηρεσίες της και άλλα εμπλεκόμενα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, με τον 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, αλλά και τη Διαχειριστική Αρχή, για να διαμορφωθεί ένα 
λειτουργικό σύστημα διοίκησης, υποστήριξης και δικτύωσης, που αφενός θα τροφοδοτεί τα στελέχη 
του δικαιούχου με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την υλοποίηση και αφετέρου θα 
κινητοποιεί συνέργειες και οικονομίες κλίμακας για την βέλτιστη και ορθολογική υλοποίηση του 
έργου.

ΚΤ-2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Η διάχυση της πληροφορίας, και η ενημέρωση ομάδων ωφελούμενων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Δημοσιότητας και ενημέρωσης των ειδικών ομάδων ωφελούμενων. Οι δράσεις 
αφορούν στην ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων - ωφελούμενων της πράξης, των οικογενειών 
τους και γενικότερα της ευρύτερης κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται: (α) 
Πραγματοποίηση δύο ημερίδων 80-100 ατόμων με ελαφρύ γεύμα (β) υποστήριξη και υλοποίηση 
τουλάχιστον δύο σεμιναρίων 20 ατόμων  το καθένα, (γ) έκδοση ενημερωτικού εντύπου (1000 
αντιτύπων), (δ) παραγωγή λογότυπου του Έργου με banner στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
καταχώρηση πληροφοριών για το Έργο στην ιστοσελίδα, (ε) παραγωγή ολιγόλεπτου, ελκυστικού και 
προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ομάδας στόχο βίντεο, και προβολή αυτού στην ιστοσελίδα 
δήμου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ημερίδες και τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε 
χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος. 

ΚΤ-3 ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΤ_ 3.1 Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα

Φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβανομένης της υποστήριξη της κατ’ 
οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, προαγωγή της υγείας 
και βελτίωση δεξιοτήτων φροντιστών 

Η ΚΤ.3.1 επιμερίζεται στις (υπο) δράσεις:
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ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπηρεσίες από φυσιοθεραπευτή για την πρόληψη της αναπηρίας και την προαγωγή της 
υγείας, την αποκατάσταση της φυσικής κινητικής κατάστασης του ασθενούς μετά από γραπτές 
οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Οργάνωση προληπτικά ομάδων ήπιας άθλησης, με συμμετοχή μετά 
από συγκατάθεση καρδιολόγου

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών φυσιοθεραπείας είναι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, κύρια μέλη των 
ΚΑΠΗ του Δήμου, άτομα με χρόνια ή προσωρινά προβλήματα ΑμεΑ (ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα 
ανεξάρτητα ηλικίας) με προτεραιότητα τους οικονομικά αδύναμους, συνταξιούχοι/εργαζόμενοι 
χαμηλών εισοδημάτων, μοναχικά άτομα, άτομα με δυσκολίες μετακίνησης ή δυσκολίες οικονομικής 
συμμετοχής στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες καλύπτονται από ασφαλιστικό ταμείο. 

ΣΤΕΛΕΧΗ- ΟΜΑΔΑ: Ο Φυσιοθεραπευτής απασχολείται, πρωινές ή/και απογευματινές ώρες για την 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μετά από προγραμματισμό της παροχής των υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας των 
δομών του δήμου. Συμμετέχει σε συναντήσεις οργάνωσης και προγραμματισμού με στελέχη του 
έργου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και ιδιαίτερα των στελεχών της 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων του Κέντρου Κοινότητας. Συνεργάζεται με τους θεράποντες 
ιατρούς των ωφελούμενων και τις άλλες ειδικότητες που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του 
έργου ή άλλων παροχών του Δήμου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Φυσιοθεραπευτήριο του Δήμου, αλλά και κατ΄ οίκον. Σε περιπτώσεις 
των ατόμων που αδυνατούν να επισκεφθούν το χώρο του Φυσιοθεραπευτηρίου, η υπηρεσία 
παρέχεται κατ΄ οίκον. Η μετακίνηση του Φυσιοθεραπευτή στις κατ’ οίκον επισκέψεις 
φυσιοθεραπείας, παρέχεται από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της πράξης. Επίσης, στις περιπτώσεις που 
η φυσική επαφή περιορίζεται (πχ. λόγω κορωνοϊου ή λόγω έλλειψης χρόνου κτλ.) για την 
παρακολούθηση των περιστατικών και την παροχή οδηγιών προς τους ωφελούμενους, ο 
Φυσιοθεραπευτής δύναται να συνεργάζεται και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση Τ.Π.Ε. Για την 
υλοποίηση αυτής της δράσης χρησιμοποιείται μικροεξοπλισμός (ένα laptop, ένα κινητό) που 
διατίθεται από τον ανάδοχο το πλαίσιο της Πράξης.

ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή

ΣΚΟΠΟΣ: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων τρίτης ηλικίας ή ατόμων με χρόνιες ασθένειες που 
έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εξειδικευμένες εργοθεραπευτικές ατομικές ή και ομαδικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες στο 
σπίτι του ηλικιωμένου όταν υπάρχει ανάγκη (αποκατάσταση και εκπαίδευση πχ. μετά από 
εγκεφαλικό επεισόδιο). Εκπαίδευση του ηλικιωμένου αλλά και την οικογένειας ώστε να μάθει ο 
ασθενής να εκτελεί ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας. 
Παροχή συμβουλών για την διάταξη των επίπλων ώστε το σπίτι να γίνει πιο εργονομικό και πιο 
ασφαλές από ατυχήματα. Οργάνωση ομάδων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται είτε από τον 
Φυσιοθεραπευτή, είτε από συνεργάτες/εθελοντές με την καθοδήγηση και υποστήριξή του. Ιδιαίτερα 
συνεργάζεται για την ανάπτυξη δράσεων σε άτομα με άνοια, κατάθλιψη, κι άλλα συνήθη 
προβλήματα της τρίτης ηλικίας ή σε άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οργάνωση, στο πλαίσιο πρόληψης, 
ομάδων δημιουργικής απασχόλησης με σκοπό την διατήρηση και βελτίωση της ψυχολογικής, 
κοινωνικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και σε συνεργασία με τα στελέχη των δημοτικών υπηρεσιών για 
αυτήν την ομάδα στόχο. Τήρηση παρουσιολόγιου και δελτίου/αρχείου με τα με τα στοιχεία των 
υπηρεσιών που παρέχει προς κάθε ωφελούμενο και την παρακολούθηση της πορείας τους.

ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Ο Εργοθεραπευτής απασχολείται, πρωινές ή/και απογευματινές ώρες για την 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενών του, μετά από προγραμματισμό και οργάνωση της παροχής των 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου και συντονισμό των υπηρεσιών που παρέχονται στο 
πλαίσιο λειτουργίας των λοιπών υπηρεσιών του δήμου. Συμμετέχει σε συναντήσεις οργάνωσης και 
προγραμματισμού με στελέχη του έργου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και 
ιδιαίτερα των στελεχών της Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμένων του Κέντρου Κοινότητας

ΤΟΠΟΣ -ΜΕΣΑ: Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας  παρέχονται στους χώρους των ΚΑΠΗ/ ΚΕΦΑ, του ΚΗΦΗ 
αλλά και κατ΄ οίκον για περιορισμένο αριθμό εξυπηρετούμενων, εάν κρίνεται απαραίτητο. (Για την 
υλοποίηση αυτής της δράσης χρησιμοποιείται κοινός μικροεξοπλισμός με αυτόν του 
φυσιοθεραπευτή) 

 

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή ΤΕ

ΣΚΟΠΟΣ: Η επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών: Ο Νοσηλευτής εκτελεί ο ίδιος νοσηλευτικές πράξεις, 
είτε υποστηρίζει με εκπαίδευση ή/και με εποπτεία τις εργασίες των βοηθών νοσηλευτών που 
εργάζονται στις δομές και τα προγράμματα του Δήμου και παρέχουν υπηρεσίες προς την ομάδα 
στόχο του έργου. 

 ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Ο Νοσηλευτής απασχολείται πρωινές, αλλά και απογευματινές ώρες για την 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενών του, μετά από προγραμματισμό και οργάνωση της παροχής των 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος έργου αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο 
λειτουργίας των λοιπών υπηρεσιών του δήμου. 

ΤΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ: Η παροχή των νοσηλευτικών υπηρεσιών γίνεται στους χώρους των ΚΑΠΗ ή του 
ΚΗΦΗ παρέχοντας υπηρεσίες προς τα μέλη των δομών ή/και κατ’ οίκον με τη συνεργασία του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

ΚΤ _3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και αγωγή υγείας

ΣΚΟΠΟΣ: Η προαγωγή της υγείας  για άτομα Γ’  Ηλικίας
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας: Παρέχονται υπηρεσίες για άτομα Γ΄ Ηλικίας διασύνδεσης 
με υπηρεσίες υγείας  και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του έργου και 
ανάπτυξης προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικής ιατρικής για άτομα 
άνω των 60 ετών (οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για θέματα προαγωγής της υγείας για την 
ομάδα στόχο, οργάνωση της συμμετοχής ατόμων τρίτης ηλικίας σε προληπτικές εξετάσεις).

ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Ο Επισκέπτης Υγείας, για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας, συνεργάζεται 
με τα μέλη της ομάδας έργου που παρέχουν ατομικές εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά και τον 
ψηφιακό συνοδό/βοηθό,  ώστε κάθε ωφελούμενος του έργου να λαμβάνει και υπηρεσίες που 
εστιάζουν στην εκτίμηση αναγκών διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας, στη συμμετοχή σε 6νημιαίο 
και ετήσιο κύκλο προληπτικών εξετάσεων στοχευμένων στην ομάδα στόχο.

ΤΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ: Ο Επισκέπτης Υγείας παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες στο χώρο των ΚΑΠΗ, του ΚΕΠ 
Υγείας όταν οργανώνονται δράσεις που αφορούν στην Γ΄ Ηλικία και εφόσον κρίνεται απαραίτητο 
και κατ’ οίκον για την εξυπηρέτηση ιδιαίτερων περιπτώσεων. 

Κ_3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’  Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

ΚΤ_3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού»

ΣΚΟΠΟΣ: Ο ψηφιακός αλφαβητισμός των ατόμων Γ Ηλικίας στο πλαίσιο της ενεργούς γήρανσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Υποστήριξη του ψηφιακού αλφαβητισμού ηλικιωμένων. Ο «Ψηφιακός 
Συνοδός/Βοηθός» είναι ένα πρόσωπο αναφοράς που βρίσκεται στα ΚΑΠΗ  όπου συναντώνται οι 
ηλικιωμένοι και αναλαμβάνει να τους οδηγήσει/συνοδεύσει στην σταδιακή απόκτηση ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Ο ψηφιακός συνοδός/βοηθός υποστηρίζει την εξοικείωση των ηλικιωμένων με τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, τη 
χρήση εφαρμογών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών αγορών, εξόφλησης λογαριασμών, 
επικοινωνίας μέσω Τ.Π.Ε. με αγαπημένα πρόσωπα, φροντιστές κ.α πράγματα που έχουν ζωτική 
σημασία και θα καταστήσουν τη ζωή των ηλικιωμένων ασφαλέστερη, και ποιοτικά καλύτερη. 

Η υπηρεσίες που παρέχει αφορούν στην εξοικείωση των ηλικιωμένων με συσκευές Τ.Π.Ε. και κύρια 
κινητό τηλέφωνο και tablet. Εκκινώντας από την παραδοχή ότι οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να 
μην εμπλέκονται με την τεχνολογία, αν δεν υπάρχει άμεση εφαρμογή της που να πληροί μια ανάγκη 
και να έχει αξία η χρήση της, προβλέπεται να οργανωθεί η παροχή εξατομικευμένης ή σε μικρές 
ομάδες κοινών χαρακτηριστικών και αναγκών, υποστήριξη για την απόκτηση βασικών ψηφιακών 
δεξιοτήτων. Ο «ψηφιακός βοηθός/συνοδός» διαμορφώνει το πλάνο εξατομικευμένης βοήθειας ή 
υποστήριξης σε κλίμακα μικρής ομάδας συμμετεχόντων (δύο σεμινάρια). Στις περιπτώσεις που για 
διάφορους λόγους δεν ευνοείται ή επιτρέπεται η δια ζώσης υποστήριξη δίνεται η δυνατότητα 
αξιοποίησης όλων των δυνατών μέσων για την προώθηση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας του 
«ψηφιακού βοηθού» με τους ωφελούμενους της πράξης. 

ΣΤΕΛΕΧΗ-ΟΜΑΔΑ: Η υπηρεσία του Ψηφιακού Βοηθού/Συνοδού θα παρασχεθεί από στέλεχος με 
γνώσεις πληροφορικής, το οποίο πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες – γνώσεις 
προσέγγισης και υποστήριξης της ομάδας των ηλικιωμένων .
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ. Οι υπηρεσίες παρέχονται στους χώρους των ΚΑΠΗ, ΚΕΦΑ,ΚΗΦΗ. Στις περιπτώσεις 
που για διάφορους λόγους δεν ευνοείται ή επιτρέπεται η δια ζώσης υποστήριξη δίνεται η 
δυνατότητα αξιοποίησης όλων των δυνατών μέσων για την προώθηση της εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας του «ψηφιακού βοηθού» με τους ωφελούμενους της πράξης. 

Ο μικροεξοπλισμός τουλάχιστον 5 συσκευές κινητών και  10 tablets  τελευταίας τεχνολογίας που θα 
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εξοικείωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες, θα 
παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης από τον ανάδοχο

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων (Κ.Τ.), καθώς και οι 
Λοιπές Υπηρεσίες και Λειτουργικές Δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του 
Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης

ΚΤ Υπηρεσίες
Κόστος 

στελεχών 
(χωρίς ΦΠΑ)

%

ΚΤ_0 Διοικητικός συντονισμός 12.600,00 € 8,4

ΚΤ_1 Επιστημονικός Συντονισμός 23.595,00 15,7

ΚΤ_2 Δημοσιότητα 6.080,00 € 4

KT_3 Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με 
χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 107.725,00 € 71,9

ΚΤ_3.1 Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα

ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή

ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή

ΚΤ_3.1.4 Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας

ΚΤ_3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’  Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της 
εξοικείωσης με τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη βελτίωση της συμμετοχής 
τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

ΚΤ_3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού»

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.000,00€ 100%

ΦΠΑ 36.000,00ε

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 186.000,00 100,00

2.3 Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 5: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου

Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι

ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους

ΚΤ_3.1 Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα

ΚΤ_3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, 

ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας

ΚΤ_3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, 

Άτομα και οικογένειες που συμβιούν ή 
φροντίζουν ηλικιωμένους

ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας

ΚΤ_3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών, 

Εμποδιζόμενα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας

ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας

 

ΚΤ_3.1.4 Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών

ΚΤ_3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’  Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη 
βελτίωση της συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

ΚΤ_3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» Ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών

3. Ομάδα έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε υποομάδες

Για την υλοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται οι ακόλουθες 
ειδικότητες από το «menu» των δυνητικών επιλογών των επιστημονικών και των λοιπών 
ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου. 

Αναλυτική απασχόληση ανά ΚΤ και επιμέρους υπηρεσίες και ανά κατηγορία εμπειρίας των μελών 
της Ο.Ε. γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Πίνακας 6: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου 

Ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές
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Ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη εμπειρία) X

2. Στέλεχος Δημοσιότητας X

7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης Υγείας Χ

9. Εργοθεραπευτής χ

10. Φυσιοθεραπευτής χ

11. Νοσηλευτής χ

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (ad hoc π.χ. ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην Ψυχογηριατρική, 
mentoring, Πληροφορικοί κ.λπ.)

χ

19. Διοικητικός X

Οι συγκεκριμένοι «Κοινωνικοί Τομείς» (ΚΤ) και οι αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, σε συνέχεια της 
επιλογής του Πίνακα παραπάνω (Πίνακας 6) φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους 
ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

KΤ 0-1-2 Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων

0 Διοικητική υποστήριξη Χ

1 Επιστημονικός Συντονισμός- Δικτύωση Χ

2
Δημοσιότητα: Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, 
Ενημερωτικές Δράσεις 

Χ

KT3 Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους

3.1 Επέκταση/ συμπλήρωση υπηρεσιών Εξειδικευμένης φροντίδας Χ

3.1.1 Υπηρεσίες Φυσιοθεραπευτή χ

3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή χ

3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή χ

3.1.4 Υπηρεσίες Επισκέπτη Υγείας χ

3.2
Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της 
συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

Χ

Υπηρεσίες «Ψηφιακού Συνοδού/Βοηθού» χ
Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, και την στόχευση της κάθε υπηρεσίας και την ανάγκη 
υποστήριξης από συνδυασμό των ειδικοτήτων και του επιπέδου εμπειρίας των μελών της Ο.Ε., 
συγκροτείται η κατάλληλη σύνθεση της Ο.Ε., σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 8: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior
Συνολικοί Α/Μ 
Απασχόλησης

ΥΟΕ 1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1 14,618

Σ1 7. Επισκέπτης Υγείας 1 1 9

Σ2 9. Εργοθεραπευτής 1 1 15,5

Σ3 10. Φυσιοθεραπευτής 1 1 15,5

Σ4 11. Νοσηλευτής ΤΕ 1 1 15,5

Σ5 15. Στέλεχος Πληροφορικής 1 1 11

Σ6 2. Στέλεχος Δημοσιότητας 1 1 1

ΔΙΟΙ 19. Διοικητικός 1 1 9

ΣΥΝΟΛΑ 8 1 2 4 91,118

Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη εμπειρίας 
των μελών της Ομάδας Έργου και σύνδεση αυτών με ένα αντικειμενικά προσδιορισθέν «μοναδιαίο 
Κόστος (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί.

Πίνακας 9: Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 
και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα»

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕΛΗ Ο.Ε.

Μικτό Κόστος Α/Μ με 
υπολογισμό 14/12

1
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή 

εμπειρία ή με 15ετή εμπειρία (senior)
1.900,00 €

2
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή 

εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία (median)
1.700,00 €

3 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με (junior) 1.550,00 €

5 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.400,00 €
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Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη εμπειρίας 
των μελών της Ομάδας Έργου και σύνδεση αυτών με ένα αντικειμενικά προσδιορισθέν «μοναδιαίο 
Κόστος (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί.

Πίνακας 10: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου 
και κόστους , συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα στελέχους Ομάδας 

Έργου, (Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο Παράρτημα του Παρόντος)

KT_0 Ομάδα Έργου
A/M

Κόστος

ΚΤ_0
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

19.  Διοικητικός 9 12600

Σύνολο 12.600

ΚΤ_1.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  (s) 12,418 23.595

Σύνολο 23.595

1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (s) – το ίδιο πρόσωπο

με ΚΤ1
2,2

KT_2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

2. Στελεχος Δημοσιότητας 1

6.080

Σύνολο 6.080

KT-3.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΚΤ_3.1.1 10. Φυσιοθεραπευτής (m) 15,5 26.350

ΚΤ_3.1.2 9.Εργοθεραπευτής (m) 15,5 26.350

ΚΤ_3.1.3 11. Νοσηλευτής ΤΕ (j) 15,5 24.025

ΚΤ_3.1.4 7. Επισκέπτης Υγείας (j) 9 13.950

ΚΤ_3.2.
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ.

KT_3
ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΤΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

KT-3.2.1 15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Πληροφορικοί) (j) 11 17.050

Σύνολο 107.725

Σύνολο 91,118 150.000





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
99

Πίνακας 11: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, 
και εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία 

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡ

ΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ

€ A/M

Υπεύθυνος Ομάδας 
Έργου (15 έτη εμπειρία)

1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπ/σης και 
Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών (ή ανάλογο 
τίτλο) Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών 
και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών σε συναφή έργα.

senior 1900 14,618

2. Στέλεχος 
Δημοσιότητας

1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπ/σης και 
Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών με συναφή 
εμπειρία 

senior 1900
1

7. Επισκέπτης Υγείας 1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
εμπειρία 

junior 1.550 9

9.Εργοθεραπευτής 1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία

median
             
1.700 

15,5

10. Φυσιοθεραπευτής 1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία 

median
             
1.700 

15,5

11. Νοσηλευτής 1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ) με 
εμπειρία 

junior 1.550 15,5

15. Λοιπές Επιστημονικές 
Ειδικότητες 
(Πληροφορικοί)

1 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
εμπειρία junior 1.550 11

19.  Διοικητικός 1 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.400 9

4. Τόπος και μέσα παροχής υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες 
παρέχονται στις κοινωνικές δομές του Δήμου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γ΄ Ηλικίας, 
και εφόσον κρίνεται αναγκαίο παρέχονται κατ΄οίκον των ωφελούμενων όπως αυτά αναφέρονται 
στην ανάλυση υπηρεσιών ανά κοινωνικό τομέα στο άρθρο 2.2 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου 
και στόχοι του έργου.

Ο Ανάδοχος, με την συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών του προς 
τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.
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O Ανάδοχος θα μεριμνήσει για τη διάθεση των απαραίτητων εργαλείων και συστημάτων για τον 
προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της παροχής των επιτόπου υπηρεσιών 
στο πλαίσιο του Έργου, για τον μικροεξοπλισμό των υπηρεσιών του Φυσιοθεραπευτή, του 
Εργοθεραπευτή, του Νοσηλευτή και του Ψηφιακού Βοηθού όπως αυτά αναφέρονται στην ανάλυση 
υπηρεσιών ανά κοινωνικό τομέα στο άρθρο 2.2 “Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου και στόχοι του 
έργου” δηλαδή  ένα κινητό τηλέφωνο και ένα laptop τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες του 
φυσιοθεραπευτή και Εργοθεραπευτή και 5 κινητά τηλέφωνα και 10 tablets τελευταίας τεχνολογίας 
για την πραγματοποίηση των σεμιναρίων  του Ψηφιακού Οδηγού.

5. Διάρκεια και παραδοτέα του έργου

Το Έργο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες.

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων προόδου Σε 
κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, 
ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το επόμενο τρίμηνο. Στο τελευταίο παραδοτέο 
προστίθεται η έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού απολογισμού του Έργου.

Το πρώτο Παραδοτέο (Π-1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην 
επικαιροποιημένη έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου. Περιλαμβάνεται επίσης 
προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν 
σχετικά. 

Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα στοιχεία των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από 
κάθε ειδικότητα/στέλεχος του έργου προς τους ωφελούμενους της πράξης:

ΠΑΚΕΤΟ 1Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Το πακέτο περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται:  

Μέσα στον πρώτο μήνα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης και το 
σχεδίου δημοσιότητας.

Πρέπει να δημιουργηθούν τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα για την προσέλκυση των  
δυνητικά ωφελούμενων:

 Ενημερωτικό έντυπο, 
 Παραγωγή λογότυπου του Έργου με banner στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

καταχώρηση  πληροφοριών για το Έργο
 Παραγωγή ολιγόλεπτου ελκυστικού και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της 

ομάδας στόχο βίντεο και προβολή αυτού στην ιστοσελίδα δήμου και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 ΠΑΚΕΤΟ 2Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  4ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το 
τρίμηνο (πρώτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

Το πακέτο περιλαμβάνει 

 Οργάνωση  της διαδικασίας συντονισμού και της διοικητικής υποστήριξης: 
Οργάνωση του συστήματος καταγραφής των ωφελούμενων  και 
παρακολούθησης των δράσεων

  Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 που ξεκινούν το 
2ο μήνα αυτού του τριμήνου.

 Πραγματοποίηση Ημερίδας για τη δημοσιότητα και προσέλκυση 
ωφελούμενων 

 Πραγματοποίηση των δράσεων  της Κ.3 «Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των 
ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 
των οικογενειών τους»  και συγκεκριμένα των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, 
Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών 
που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα» καθώς επίσης της δράσης Κ.3.2 
Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της 
συμμετοχής τους στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΚΕΤΟ 3Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  7ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το 

τρίμηνο (δεύτερο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα» 

 Πραγματοποίηση των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ: 
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ΠΑΚΕΤΟ 4Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  10ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο 

(τρίτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα» 

 Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  13ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο 

(τέταρτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα» 

 Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
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ΠΑΚΕΤΟ 6Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  16ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο 

(πέμπτο τρίμηνο μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα» 

 Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
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ΠΑΚΕΤΟ 7Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  18ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  τους μήνες 17 & 

18 του έργου:

 Συντονισμός και διοικητική υποστήριξη των δράσεων της Κ.3 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων   Κ.3.1.1 , Κ.3.1.2, Κ.3.1.3 ΚΑΙ Κ.3.1.4  που 
προβλέπονται  στη δράση Κ.3.1 «Επέκταση υπηρεσιών που αφορούν σε 
εξειδικευμένη φροντίδα» 

 Πραγματοποίηση  των (υπο)δράσεων της δράσης Κ.3.2 Ενδυνάμωση ατόμων Γ’ 
Ηλικίας μέσω της υποστήριξης της εξοικείωσης με τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη βελτίωση της συμμετοχής τους στο 
σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Ενημέρωση των  φακέλων των ωφελούμενων 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΚΕΤΟ 8Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  18ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει την Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολικού Απολογισμού Έργου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Πίνακας 12: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών 

Πα
ρα

δο
τέ

ο

Τίτλος Χρόνος Υποβολής
Ποσό (χωρίς 

ΦΠΑ)

Π.1 Έκθεση Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του Έργου

1 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

8.666,00

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 4 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

24.169,00

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 7 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

24.341,00

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 10 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

24.045,00

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 13 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

23.743,00

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 16 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 22.835,00
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ΚΗΜΔΗΣ

Π.7 6η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

15.400,00

Π.8 Έκθεση Ολοκλήρωσης & 
συνολικού Απολογισμού Έργου

18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

6.800,50

Πακέτα 
Παραδοτέων Τίτλος Χρόνος 

Υποβολής Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες  

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 

(περ/νται 
ΙΚΑ, 

φόροι 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολικό 
κόστος 

παραδοτέου 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

ΥΟΕ 1 1.900 1.900,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,27 1.550 418,50

Σ2 0,5 1.700 850,00

Σ3 0,5 1.700 850,00

Σ4 0,5 1.550 775,00

Π.1.1 Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογία 
των δράσεων με 
χρονοδιάγραμμα

Σ5 0,55 1.550 852,50

Σ6 1 1.900 1.900,00

 

Επικαιροποιημένη 
Έκθεση 
Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του 
Έργου

1 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ Π.1.2 Σχέδιο 

επικοινωνιακών 
δράσεων, 
δημοσιότητας 
και 
προσέλκυσης  
ωφελούμενων 

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

8666,00

ΥΟΕ 1 1.900 1.900,00

ΔΙΟΙ 0,45 1.400 630,00

Σ1 0,54 1.550 837,00

Σ2 1 1.700 1.700,00

Σ3 1,05 1.700 1.785,00

Σ4 1,05 1.550 1.627,50

Π.2.1 Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογία 
των δράσεων με 
χρονοδιάγραμμα

Σ5 0,3 1.550 465,00

ΥΟΕ 1 1.900 1.900,00

ΔΙΟΙ 0,42 1.400 588,00

Σ1 0,57 1.550 883,50

Σ2 1 1.700 1.700,00

Σ3 1,05 1.700 1.785,00

Σ4 1,05 1.550 1.627,50

Π.2.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 1,05 1.550 1.627,50

ΥΟΕ 0,5 1.900 950,00

ΔΙΟΙ 0,42 1.400 588,00

Π.2 1η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

4 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.2.3.  Ημερίδα 
(1η) 

Σ1 0,3 1.550 465,00

24169,00
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Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 0,3 1.700 510,00

Σ4 0,3 1.550 465,00

Σ5 0,5 1.550 775,00

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 1 1.700 1.700,00

Σ3 1 1.700 1.700,00

Σ4 1 1.550 1.550,00

Π.3.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 1 1.700 1.700,00

Σ4 1 1.550 1.550,00

Π.3.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Π.3.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55 1.550 852,50

Π.3 2η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

7 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.3.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,5 1900 950,00

24341,00

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 1 1.700 1.700,00

Σ3 1 1.700 1.700,00

Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Π.4.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ (και 
σεμινάριο1ο)

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 1 1.700 1.700,00

Π.4 3η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

10ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ Π.4.2 Κατάσταση 

& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

24045,00
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Σ4 1 1.550 1.550,00

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Π.4.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55 1.550 852,50

Π.4.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,5 1900 950,00

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 1 1.700 1.700,00

Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Π.5.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 1 1.700 1.700,00

Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Π.5.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

Σ4 1 1.550 1.550,00

Π.5.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55 1.550 852,50

Π.5 4η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

13ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.5.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,52 1900 988,00

23743,00

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

 Π.6 5η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

16ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.6.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ (και 
σεμινάριο2ο)

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

22835,00
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Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

Σ4 1 1.550 1.550,00

Π.6.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55 1.550 852,50

ΥΟΕ 0,6 1.900 1.140,00

ΔΙΟΙ 0,41 1.400 574,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,8 1.700 1.360,00

Σ3 0,8 1.700 1.360,00

Σ4 0,8 1.550 1.240,00

Π.6.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55 1.550 852,50

Π.6.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,4 1900 760,00

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,5 1.700 850,00

Σ3 0,5 1.700 850,00

Σ4 0,5 1.550 775,00

Π.7.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

Σ5 0,5 1.550 775,00

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,5 1.700 850,00

Σ3 0,3 1.700 510,00

Σ4 0,5 1.550 775,00

Π.7.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,5 1.550 775,00

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,47 1.550 728,50

Σ2 0,4 1.700 680,00

Σ3 0,6 1.700 1.020,00

Σ4 0,4 1.550 620,00

Π.7 6η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

18ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.7.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,5 1.550 775,00

15400,50
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Π.7.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,3 1900 570,00

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,17 1.550 260,50

Σ2 0,3 1.700 510,00

Σ3 0,3 1.700 510,00

Σ4 0,3 1.550 465,00

Π.8.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

Σ5 0,3 1.550 465,00

ΥΟΕ 0,3 1.900 570,00

ΔΙΟΙ 0,4 1.400 560,00

Σ1 0,1 1.550 155,00

Σ2 0,3 1.700 510,00

Σ3 0,3 1.700 510,00

Σ4 0,3 1.550 465,00

Π.8.2 Έκθεση 
Ολοκλήρωσης 
και συνολικού 
Απολογισμού 

του Έργου

Σ5 0,2 1.550 310,00

Π.8

Έκθεση 
Ολοκλήρωσης & 
συνολικού 
Απολογισμού 
Έργου

18ος 
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.8.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,2 1900 380,00

6800,50

ΣΥΝΟΛΟ 91,12  150.000,00 150.000
ΦΠΑ 24%   36000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   186.000

6. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά συνέπεια, θα είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο του Έργου να μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει 
διακινεί κλπ. προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με το Έργο και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με 
τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 
2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα. Επιπλέον, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται 
με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών ή ισοδύναμο και νεότερο αυτού: ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO/IEC 27001:2013. 
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7. Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου

ΚΤ          Κοινωνικός 
Τομέας 

Ομάδα Έργου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου Σύ
νο

λο
 

απ
ασ

χο
λο

ύμ
εν

ω
ν 

ατ
όμ

ω
ν Μηνιαία 

Αποζημίωση με 
14/12 (με ΙΚΑ, 
φόρους κ.λπ )

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 
συνολικά 

Κόστος μισθολογικό 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΚΤ_0 19.  Διοικητικός 
Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές 
ειδικότητες

1 1.400,00 € 9,00 12.600,00 €

0.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -0 1 1.400,00 € 9,00 12.600,00 €

ΚΤ_1.
1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 
(15 έτη εμπειρία)

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 
10ετή εμπειρία ή με 15ετή εμπειρία 
(senior)

1 1.900,00 € 2,00 23.595,00 €

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -1 1 1.900,00 € 12,418 23.595,00 €

1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 
(15 έτη εμπειρία)

 2,2

 ΚΤ-2 

2. Στέλεχος Δημοσιότητας 1

6.080,00 €

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -2 0 1.900,00 3,2 6.080,00 €
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ΚΤ          Κοινωνικός 
Τομέας 

Ομάδα Έργου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου Σύ
νο

λο
 

απ
ασ

χο
λο

ύμ
εν

ω
ν 

ατ
όμ

ω
ν Μηνιαία 

Αποζημίωση με 
14/12 (με ΙΚΑ, 
φόρους κ.λπ )

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 
συνολικά 

Κόστος μισθολογικό 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΚΤ_3.1.1 10. Φυσιοθεραπευτής

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 
5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 
(median)

1 1.700,00 € 15,50 26.350,00 €

ΚΤ_3.1.2 9.Εργοθεραπευτής

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 
5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 
(median)

1 1.700,00 € 15,50 26.350,00 €

ΚΤ_3.1.3 11. Νοσηλευτής ΤΕ
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία (junior)

1 1.550,00 € 15,50 24.025,00 €

ΚΤ_3.1.4 7. Επισκέπτης Υγείας 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία (junior)

1 1.550,00 € 9,00 13.950,00 €

ΚΤ_3.2. 
15. Λοιπές Επιστημονικές 
Ειδικότητες (Πληροφορικοί )

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία (junior)

1 1.550,00 € 11,00 17.050,00 €
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ΚΤ          Κοινωνικός 
Τομέας 

Ομάδα Έργου
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου Σύ
νο

λο
 

απ
ασ

χο
λο

ύμ
εν

ω
ν 

ατ
όμ

ω
ν Μηνιαία 

Αποζημίωση με 
14/12 (με ΙΚΑ, 
φόρους κ.λπ )

Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 
συνολικά 

Κόστος μισθολογικό 
(χωρίς ΦΠΑ)

3. ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ -3 5 8.050,00 € 66,50 107.725,00 €

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΤ 0,1,2,3 7 77,50 150.000,00 €
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Παράρτημα ΙΙ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» 
στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας

Προβλεπόμενη Διάρκεια Έργου 18 μήνες 
ΕΤΟΣ 2021 2022 2023

ΜΗΝΑΣ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ

Προκήρυξη διαγωνισμού 
 

                    

Υποβολή προσφορών 
 

                    

Αξιολόγηση προσφορών 
 

                    

Κατακύρωση Έργου- Υπογραφή 
σύμβασης

 

                    

ΚΤ.0 και ΚΤ1 Προετοιμασία
ΚΤ0/ ΚΤ1 Διοικητικός & 
Επιστημονικός Συντονισμός 

ΚΤ2
ΚΤ3.1.1 Υπηρεσίες 
Φυσιοθεραπευτή 

ΚΤ3.1.2 Υπηρεσίες Εργοθεραπευτή
ΚΤ.3.1.3 Υπηρεσίες Νοσηλευτή
ΚΤ.3.1.4 Υπηρεσίες προληπτικής 
ιατρικής και αγωγή υγείας
Κ.Τ3.2.1 Υπηρεσίες «Ψηφιακού 
Συνοδού/Βοηθού»

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΜΥΡΝΗ

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
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7.1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Αριστομένους 8, 12351
Πληροφορίες: Αθανασια Σιαπέρα
Μαρία Γκοτσοπούλου, 
Τηλέφωνο: 2132019306
e-mail: asiapera@agiavarvara.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Πρόσκληση 26/26-2-2020 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3838)

Δράση 9.4.ΑΣΔΑ.1 «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την 
Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στη Δυτική Αθήνα 

(Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")»

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ):5063498 

Προϋπολογισμός Έργου:

467.741,93 € προ ΦΠΑ

580.000 € με ΦΠΑ 24%

Κ.Α. 60-7341.009, 15-6117.008 

Αρ. Μελέτης Κ2/2021        

            

CPV: 79415200-8

79416100-4

85300000-2

92331210-5

            85121291-9

Μελέτη για την προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής 

Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων» με κωδικό MIS (ΟΠΣ):5063498 

στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας

Αγία Βαρβάρα, Ιούλιος 2021
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1. Περιβάλλον του Έργου 

1.1 Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή 

Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Πολιτικής η οποία είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στην περιοχή του Δήμου 
με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
αποτελείται από τρία τμήματα:

1. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 
2. Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου εμπλέκονται επίσης τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στο τεχνικό και διαχειριστικό σκέλος της, υποστηρίζει η Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και ΤΠΕ. 

1.2 Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελούμενων από τις Κοινωνικές Δομές και Υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, έχει πληθυσμό 26.550 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η περιοχή 
αντιμετωπίζει πολύπλευρα και αλληλένδετα κοινωνικά προβλήματα τα οποία εντάθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης των 
τελευταίων χρόνων. Η φτώχεια και η ανεργία βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συνδέονται άμεσα με το χαμηλό 
επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της σχολικής διαρροής, και του 
αναλφαβητισμού. Η κρίση έπληξε κυρίως τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που βίωναν ανέκαθεν κοινωνικό αποκλεισμό 
και περιθωριοποίηση, όπως οι Τσιγγάνοι, οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες, οι ηλικιωμένοι. Μεγάλος αριθμός των νοικοκυριών της Αγίας Βαρβάρας, ζει σε συνθήκες 
ανεργίας, φτώχειας και αποστέρησης βασικών κοινωνικών αγαθών. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανήκει στους δύο δήμους με 
το χαμηλότερο μέσο δηλωθέν εισόδημα από τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Οι ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό 
αυξάνονται συνεχώς. Ιδιαίτερα οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τους νέους παρουσιάζουν ζήτηση και απαιτούν 
εκσυγχρονισμό των λειτουργιών/υποδομών και του εξοπλισμού και προσαρμογή στις απαιτήσεις για ποιοτική λειτουργία. 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από 10.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα 
απολογιστικά στοιχεία κατά τη σύνταξη της μελέτης οι κοινωνικές δομές παρέχουν υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους 
ως ακολούθως: 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 

 Κέντρο Κοινότητας, Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά: παρείχε υπηρεσίες σε 4.104 κατοίκους –  μοναδιαίους 
ωφελούμενους σε 15.688 επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στους περίπου 30 μήνες από την έναρξη της 
λειτουργίας του από τον Δεκέμβριο 2017 έως τον Ιούνιο 2020. Από το σύνολο των εξυπηρετούμενων, οι 1.662 
(40,5%) ωφελούμενοι είναι άνδρες και 2.442 (59,5%) γυναίκες, 1610 (40%) είναι Ρομά, εκ των οποίων 41% άνδρες και 
59% γυναίκες και 3,5% είναι μετανάστες. Το 14% των ωφελούμενων της δομής είναι ηλικίας έως 25 ετών, 25% 
ηλικίας 26-40 ετών, 40% ηλικίας 41-60 ετών, και 20% των ωφελούμενων είναι άνω των 60 ετών. Ως προς τα 
αιτήματα 35% αφορούν σε επιδόματα ΟΠΕΚΑ, 20% (675) προγραμματισμό ιατρικού ραντεβού, 10% (350) σε άλλα 
αιτήματα κυρίως υποστήριξης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, 8% (240) σε αιτήματα συμβουλευτικής και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (30% αφορούν παιδιά), σύνταξη 50 κοινωνικών εκθέσεων για ΔΕΚΟ, 20 παραπομπές 
στο πλαίσιο διασύνδεσης με άλλες υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, αναπτύχθηκε 
συνεργασία με ΕΣΑΜΕΑ για την προώθηση του προγράμματος Διεκδικούμε Μαζί. Υποστηρίχθηκε η λειτουργία του 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου με την υποδοχή 50 εγγραφών. Σημειώνεται ότι από 20-37% των αιτημάτων 
αφορούν και σε θέματα προώθησης της απασχόλησης. 

 Παιδική Προστασία, 20 νέες οικογένειες και παρακολούθηση παλαιών μετά από εισαγγελική παραγγελία, 
Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα παροχής κοινωφελούς εργασίας αντί έκτισης ποινής εξυπηρετώντας για το τελευταίο 
μόνο εξάμηνο 10 άτομα
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 Λειτουργία ΚΕΠ Υγείας: Το ΚΕΠ Υγείας από το 2017 έως σήμερα έχει οργανώσει παρεμβάσεις που αφορούν σε 
περισσότερα από 7.000 άτομα. Κατά το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές εβδομάδες (καρδιά 
και την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων) υποστήριξη προληπτικών εξετάσεων (φθορίωση, έλεγχος ακοής, 
pap/Dna test, αγωγή υγείας στα σχολεία οργανώθηκαν ημερίδες/ενημερωτικές ομιλίες για εμβολιασμό, τον 
κορωνοϊό). 

Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 Υπηρεσίες Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων: Τα εγγεγραμμένα μέλη στα τρία Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων είναι 1300,  ενώ ενεργά μέλη είναι περισσότερα από 700 άτομα. Μόνο το τελευταίο εξάμηνο, 
λειτούργησαν υπηρεσίες ΚΑΠΗ σε τρεις χώρους παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερα από 700 ενεργά, από τα 
1300 εγγεγραμμένα μέλη (υποδοχή, ενημέρωση, διασύνδεση, συμβουλευτική, καταγραφή αιτημάτων, κ.α.). 
Λειτούργησαν τα εντευκτήρια για 30-50 άτομα ημερησίως, λειτούργησαν ιατρεία και υποστηρίχθηκαν σχετικές με 
την υγεία δράσεις (προληπτικός έλεγχος, συνταγογράφηση φαρμάκων, προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού, 
ομιλίες) για περισσότερα από 200-250 άτομα εβδομαδιαία. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού 
για την Άνοια υποστηρίχθηκαν 3 ομάδες Νοητικής Ενδυνάμωσης με περισσότερους από 50 ωφελούμενους. Σε 
δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, γυμναστικής/σωματικής άσκησης συμμετείχαν εβδομαδιαία περισσότερα από 
100 άτομα, λειτούργησε μια βιωματική/θεατρική ομάδα με 11 συμμετοχές, ενώ οργανώθηκαν για πρώτη φορά 2 
κύκλοι μαθημάτων δια βίου μάθησης για τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το διαδίκτυο με 30 συμμετοχές. 
Οργανώθηκαν 4 ημερήσιες εκδρομές, 3 περίπατοι, 2 συμμετοχές σε θέατρο, διάφορές εκδηλώσεις (παράσταση 
καραγκιόζη, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, γλέντι Τσικνοπέμπτης, χριστουγεννιάτικο δρώμενο σε μοναχικούς 
ηλικιωμένους) με περισσότερες από 1200 συμμετοχές. Στο πλαίσιο οργάνωσης διαγενεακών δράσεων συμμετείχαν 
σε δράσεις 30 παιδιά και 50 μέλη των ΚΑΠΗ. Υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι: Συνολικά εξυπηρετούνται περισσότερες 
από 80 περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 60 ετών ή/και ΑΜΕΑ. 

 Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης : (α) Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: εξυπηρετεί συνολικά 512 μοναδιαίους 
ωφελούμενους σε τακτική βάση μέσα από της τρεις δομές λειτουργίας (β) Κοινωνικό Παντοπωλείο: εξυπηρετεί 
τακτικά 120 οικογένειες παρέχει υποστήριξη, δικτύωση για χορηγίες, διαχείριση της αποθήκης ειδών. Σημειώνεται 
ότι οι χορηγίες ήταν περιορισμένες, δυσανάλογες των αναγκών, οι διανομές περιορισμένες. Το έλλειμμα κάλυψαν 
κάποιες χορηγίες τις εορτές και προμήθειες στο πλαίσιο του έργου. Τα αιτήματα πολλαπλασιάστηκαν την περίοδο 
της υγειονομικής κρίσης, στην οποία έγιναν δύο διανομές ειδών πρώτης ανάγκης υποστηρίζοντας περισσότερες από 
250 οικογένειες. (γ) Παροχή Συσσιτίου: εξυπηρετεί τακτικά 65 ωφελούμενους παρασκευάζοντας και διανέμοντας 
περίπου 20.000 μερίδες ετησίως. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων υποστήριξε τη διανομή 800 εορταστικών 
γευμάτων της Περιφέρειας ενώ Μάιο υποστήριξε τη διανομή 24.000 μερίδων της Περιφέρειας (800 μερίδες/ημέρα 
για 1 μήνα) (δ) Κοινωνικό Φαρμακείο υποστήριξε τους ήδη εγγεγραμμένους ωφελούμενους ενώ υποδέχθηκε και 60 
νέους, κατ’ έτος εξυπηρετεί την εισαγωγή και εξαγωγή 2.500 – 3.500 τεμάχια σε φάρμακα, παραφάρμακα και 
υγειονομικό υλικό ως χορηγίες από ιδιώτες και άλλους φορείς για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων (ε) Ταμείο 
Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων - ΤΕΒΑ Οι ωφελούμενοι του προγράμματος αποτελούν το 5% του συνόλου των 
ωφελούμενων της Σύμπραξης του Δυτικού Τομέα. Η παροχή αφορά σε 1250 οικογένειες με περισσότερα από 2500 
μέλη (περίπου το 10% του πληθυσμού της πόλης) που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Τμήμα που έχει ως αρμοδιότητα και την εξυπηρέτηση του επιδόματος ΚΕΑ/ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
εξυπηρέτησε μόνο την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2019 - Μάιο 2020, 3.745 αιτήσεις επιδόματος ΚΕΑ (το 75% περίπου 
του συνόλου των αιτούντων της πόλης, περίπου 5000 στο σύνολό τους). 

Στην Αγία Βαρβάρα λειτουργούν 4 Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί και 21 σχολικές μονάδες με τον ακόλουθο αριθμό παιδιών:

Δομές προσχολικής αγωγής και παιδείας παιδιά

Παιδικοί Δημοτικοί Σταθμοί 220 βρέφη και νήπια

9 Νηπιαγωγεία 343 μαθητές

7 Δημοτικά Σχολεία 1.212 μαθητές

3 Γυμνάσια 662 μαθητές
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2 Γενικά Λύκεια 369 μαθητές

Στον αριθμό των παιδιών πρέπει να προστεθούν τα παιδιά που δεν φιλοξενούνται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 
τα παιδιά που έχουν διακόψει την εκπαίδευση (κυρίως Ρομά) και τα παιδιά που φοιτούν σε άλλες μονάδες, σε άλλους 
δήμους, σε νυχτερινά γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ. 

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των παιδιών συνολικά ξεπερνά τα 3000 παιδιά. 

Η πράξη αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Φτώχειας στην Παροχή Υπηρεσιών Πρόληψης και Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας και Στήριξης της Κοινωνικής ένταξης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

Προβλέπεται η δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν διαγνωσθεί από την καθημερινή διεπαφή των υπηρεσιών των Δήμων με την 
τοπική κοινωνία: Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων και νέων, παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και 
δυσκολιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και την εργασιακή ένταξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες 
συμβουλευτικής/ επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λπ.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία πλέγματος δράσεων συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα 
κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 
προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα δυναμικό 
πλαίσιο συνδημιουργίας, συνεργασίας και διάδρασης. 

Από την πράξη αναμένεται να ωφεληθούν 1.000 μοναδιαίοι ωφελούμενοι. 

1.3 Φορέας Χρηματοδότησης

 Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται 
χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».

Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες της 
Περιφέρειας Αττικής μπορούν να αναζητηθούν μέσω της διαδικτυακής πύλης του Φορέα στη διεύθυνση 
http://www.patt.gov.gr/site/.

Πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες και την ειδικότερη στόχευση του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» μπορεί να 
αναζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού χώρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση 
http://www.pepattikis.gr/. 

Η παρούσα δράση θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. Υλοποιείται με 
το υποέργο 1 της Πράξης : «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 
εφήβων, νέων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης 
με αρ. πρωτ. 4983/6.11.2020 με ΑΔΑ: 6Μ1ΩΟΠΕΓ-ΦΒΔ και έχει λάβει κωδικό  MIS 5063498 και χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, ΣΑΕ ΕΠ0851, κωδικός 
έργου 2020ΕΠ08510156. 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 550.000€. Η μη επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 30.000,00 € και θα βαρύνει το Δήμο 
Αγίας Βαρβάρας.

1.4 Φορέας Λειτουργίας του Έργου

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας / Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

1.5 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Αγίας Βαρβάρας συνεργασίας και συνέργειες με κοινωνικούς και 
πολιτιστικούς φορείς του Δήμου αλλά και σχετικούς φορείς της γενικής κυβέρνησης (ΟΑΕΔ Δ/νσεις Εκπαίδευσης κ.α), 
καθώς και αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις/πακέτα εργασίας του 
έργου. 
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2. Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση)

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής 
φροντίδας και  ανοιχτής ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους 
ακόλουθους τομείς» (ΚΤ):

 ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, 
εφήβων και παιδιών, 

 ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

 Και οριζόντιες υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων, Διοικητικού Συντονισμού καθώς και 
Υπηρεσιών Δημοσιότητας οι οποίες επιμερίζονται στις εξής κατηγορίες αντίστοιχα ΚΤ-0, ΚΤ1 και ΚΤ3. 

Περισσότερες  λεπτομέρειες αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.2
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2.1 Μεθοδολογία και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

Το Έργο υλοποιείται μεθοδολογικά με κωδικοποίηση (menu) των υπηρεσιών της Πρόσκλησης, των επιστημονικών και των 
λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου και ενιαία κοστολόγηση, που απορρέει από τις σχετικές συναντήσεις της 
Θεματικής Ομάδας Εργασίας (Θ.Ο.Ε.) των Κοινωνικών Δράσεων όλων των Δήμων-Εταίρων της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας.

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Δράσεων για την προώθηση της Κοινωνικής 
Στήριξης, της Κοινωνικής Φροντίδας και της Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας και την αποτελεσματική προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας.

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 
9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 
2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει μέσω ανοιχτής Προκήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού, με βάση το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως έχει τροποποιηθεί, ισχύει και εφαρμόζεται.

Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV: 

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του παρόντος Έργου ταξινομούνται με τους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

Πίνακας 1. Μητρώο Δεσμεύσεων CPV

Α.Α. Είδος CPV

1.  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200-8

2.  Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις 79416100-4

3.  Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 85300000-2

4.  Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 92331210-5

5. Παιδιατρικές υπηρεσίες 85121291-9

2.2 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, κοινωνικής φροντίδας και ανοιχτής 
ειδικής φροντίδας και προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας στο πλαίσιο 
της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στους ακόλουθους τομείς» (ΚΤ):

ΚΤ-0: Υπηρεσίες παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού Συντονισμού των Δράσεων»
ΚΤ-1: Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων
ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων 
και παιδιών, 
ΚΤ-3: Υπηρεσίες Δημοσιότητας ,
ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ).

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους, νέους και τις 
οικογένειές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες, τις ανάγκες όπως αυτές καθημερινά 
απευθύνονται στο δήμο και τη σημαντικότητα των παρεμβάσεων στην ομάδα στόχο παιδί-έφηβος-νέος για την προώθηση 
της κοινωνικής συνοχής. Διαρθρώνεται σε δύο πακέτα εργασίας: 
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Πρώτο: «Ψυχοπαιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών, εφήβων, νέων» δίνει έμφαση στην πρόληψη και 
αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη. Οι 
δράσεις περιλαμβάνουν την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για παιδιά, εφήβους και νέους για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών και δυσκολιών που αποτελούν εμπόδιο στην κοινωνική συμμετοχή και 
την εργασιακή ένταξη. Προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής/ επαγγελματικού 
προσανατολισμού, ψυχολογική, λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, κα. 

Δεύτερο: «ΣυμΜΕτοχή» δίνει έμφαση στην ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων σε δραστηριότητες 
προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα 
συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την 
παροχή της δυνατότητας παιδιών, εφήβων και νέων να συμμετέχουν χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς σε ομαδικές 
δραστηριότητες με προσανατολισμό την παραγωγή-παρουσίαση πολιτιστικών προϊόντων και δράσεων. Στην ανάπτυξη 
των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των ΤΠΕ.

Επισημαίνεται, ότι για την ολιστικότητα του έργου και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας από το σύνολο 
των προτεινόμενων δράσεων κοινωνικού περιεχομένου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 
και να προσφέρει κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίου θα μπορεί να διαχειρίζεται, να 
παρακολουθεί και να οργανώνει τις προτεινόμενες δράσεις τόσο όταν αυτές υλοποιούνται στο πεδίο (για 
να μπορεί να καταγράφει δεδομένα και πληροφορίες, και να αξιοποιεί ψηφιοποιημένα εργαλεία) όσο και 
σε περιπτώσεις που οι δράσεις υλοποιούνται εξ‘ αποστάσεως μέσω εμπειρογνωμόνων και κοινωνικών 
επιστημόνων.

H διάρθρωση της δράσης ακολουθεί τις ακόλουθες ομάδες σύμφωνα με τους παρακάτω «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ):

ΚΤ-2: Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και 
παιδιών, και 

ΚΤ-4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

Σύμφωνα με την Πρόσκληση 26 της Δράσης 9.4.ΑΣΔΑ.1 του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, στους παραπάνω Κοινωνικούς Τομείς {Κ.Τ.) 
αντιστοιχούν επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες φαίνονται στη στήλη 2 του Πίνακα που ακολουθεί (

Πίνακας ). 

Οι υπηρεσίες που επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση της κοινωνικής 
πολιτικής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, φαίνονται στη στήλη 3 του Πίνακα που 
ακολουθεί (

Πίνακας ).

Προστίθεται επίσης  ο Κ.Τ. 0,  στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού 
Συντονισμού των Δράσεων». Ειδικότερα, προβλέπεται διοικητική υποστήριξη καθώς και οριζόντιες επιστημονικές 
υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία:

 Επιστημονικός Συντονισμός του  Έργου, 

 Επιστημονική έρευνα και μεθοδολογική προσέγγιση του Έργου, 

 διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές δράσεις στην Κοινότητα, 

 Λοιπές οριζόντιες υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων και ειδικών επιστημόνων πεδίου, για όλες τις Δράσεις ΚΤ-1 έως και 
ΚΤ-4, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών, στο 
πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ").

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και 
δεν αφορούν στη δημιουργία νέων δομών. 
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Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται από την Ομάδα Έργου που έχει συγκροτηθεί για τις ανάγκες 
του έργου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα 
μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από 
ομοειδείς δράσεις, ήδη από το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, είτε αυτές αφορούν σε δράσεις της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, είτε σε λοιπές κοινωνικές δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, είτε 
μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε με ιδίους πόρους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Πίνακας 2: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να ενεργοποιηθούν ανά Κοινωνικό Τομέα με βάση 
την Πρόσκληση 26

Κοινωνικός 
Τομέας 
(κωδ)

Υπηρεσίες Πρόσκλησης 26*

Ενεργοποίησ
η στο 

πλαίσιο του 
Έργου

0.1

Οριζόντια διοικητική υποστήριξη για τον 
προγραμματισμό και την πραγματοποίηση των 
οργανωτικών διαδικασιών.ΚΤ _0

Υπηρεσίες 
Διοικητικού 
Συντονισμού

0.2 Μέσα και εργαλεία

Χ

1.1 Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου. Χ

1.2. Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 
ανάπτυξη συνεργασιών/συνεργειών 

ΧΚΤ_1

Υπηρεσίες 
Επιστημονικού 
Συντονισμού 
(οριζόντιες 
υπηρεσίες

1.3. Εμπειρογνώμονας για 
συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση 

Χ

2.1 Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, 
εφήβων και νέων. Παροχή εξειδικευμένων 
Υπηρεσιών. 

Χ

2.1.1 Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητα 
(παιδί, σχολείο, οικογένεια) - «Κοινωνική Υπηρεσία 
στο σχολείο». 

Χ

2.1.2 Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής εφήβων και νέων.  

Χ

2.1.3 Υπηρεσίες στο πλαίσιο προγράμματος ( πιλοτική 
εφαρμογή) υποστήριξης Νέων Φροντιστών 

Χ

2.1.4 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, 
λογοθεραπεία)

Χ

2.1.5 Υπηρεσίες στο πλαίσιο παρέμβασης για 
γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και 
νέους (ομαδικές συναντήσεις).

Χ

2.1.6 Υπηρεσίες κατ΄οίκον φροντίδα και παροχής 
συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την  προαγωγή 
της υγείας σε οικογένειες και ανήλικα παιδιά. 

Χ

2.2 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, 
εφήβους, νέους- ΣυΜΕτέχω»

Χ

2.2.1
Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών 
Ομάδων. Workshops

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων 

KT_2

Υπηρεσίες 
Στήριξης της 
Οικογένειας, 
Κοινωνικής 
Φροντίδας και 
Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας 
ενηλίκων, 
εφήβων και 
παιδιών.

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
125

3.1 Εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής 
των σχεδιαζόμενων δράσεων. Διάχυση του 
περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των δράσεων, 
Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα

Χ

3.2 Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης 
τηλεδιασκέψεων και χρήσης ΤΠΕ

ΚΤ_3

Υπηρεσίες 
Δημοσιότητας

3.3 Άλλες ενέργειες: Ημερίδες, Συνέδριο

ΚΤ_4

Υπηρεσίες 
Πρώιμης 
Παιδικής 
Παρέμβασης 
(ΠΠΠ)

Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης ( α και β) Χ

Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες  και ο τρόπος παροχής, τα παραδοτέα και το κόστος τους ανά κοινωνικό τομέα, 
παρουσιάζονται παρακάτω καθώς και στους  αναλυτικούς σχετικούς πίνακες που ακολουθούν: 

ΚΤ.0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΚΤ.0.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η διοικητική υποστήριξη απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του έργου και αφορά στον προγραμματισμό και 
την πραγματοποίηση των οργανωτικών διαδικασιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στις δράσεις, τήρηση φακέλων με τα απαραίτητα αρχεία της 
πράξης, παρακολούθηση του  χρονοδιαγράμματος υλοποίησης  και λοιπέ διοικητικές πράξεις.

ΣΤΕΛΕΧΗ/ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Απασχολούνται δύο διοικητικά στελέχη: Ένας πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ με εμπειρία median, (20 Α/Μ), 
ως υπεύθυνος διοικητικής υποστήριξης και ένας, τουλάχιστον ΔΕ με εμπειρία  junior, το οποίο εργάζεται υποστηρικτικά, 
διασφαλίζοντας την συνεχή και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους (9 Α/Μ). Ο πρώτος συμμετέχει 
σε οργανωτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους των δράσεων ανά πρόγραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία βάση, και 
αποτελεί  μαζί με τον επιστημονικά υπεύθυνος πρόσωπα αναφοράς της Ομάδας Έργου 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η διοικητική υποστήριξη παρέχεται για όλο το χρονικό διάστημα των 20 μηνών διάρκειας της 
πράξης  πρωί και κυρίως απόγευμα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δράσεων/υποπρογραμμάτων.

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ο Ανάδοχος παρέχει, εντός του 2ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, 
χώρο αναφοράς και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, των συναντήσεων της Ομάδας Έργου και διεκπεραίωσης των 
διοικητικών λειτουργιών του έργου. Ο χώρος θα  βρίσκεται εντός της πόλης, κατά προτίμηση κεντρικό σημείο, θα είναι 
ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ. Θα διαθέτει 
βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και 
τηλεφωνική σύνδεση. Θα διαθέσει τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις 
διοικητικές λειτουργίες του έργου (ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή) Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις 
λειτουργικές δαπάνες έχει ο ανάδοχος. 

ΚΤ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΤ.1.1  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η επίτευξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου επιστημονικής υποστήριξης του έργου τόσο σε ποσοτικούς (επίτευξη 
Δεικτών Αποτελέσματος και Εκροών) όσο και σε ποιοτικούς όρους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αναλυτικός προσδιορισμός προγραμματισμός των εργασιών και καταγραφή της εξέλιξής τους (στελέχωση, 
συστήματα, επικοινωνίες κ.λπ.). Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Έργου κατά την εφαρμογή του σε συνεργασία με 
την Αναθέτουσα Αρχή. Έλεγχος τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Παροχή ενημέρωσης εξέλιξης του έργου ως προς το 
φυσικό αντικείμενο και την επίτευξη των στόχων. Στήριξη και συντονισμός της Ομάδας Έργου.

ΣΤΕΛΕΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Ο επιστημονικά υπεύθυνος  είναι στέλεχος ΠΕ με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
κοινωνικών έργων επιπέδου senior και απασχολείται (20 Α/Μ). Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις για την οργάνωση των 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
126

δράσεων, σε οργανωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές των δράσεων ανά πρόγραμμα παρέμβασης και σε μηνιαία 
βάση καθώς και σε συναντήσεις με τους υπεύθυνους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής. Επίσης, επιμελείται όλων των 
παραδοτέων του έργου.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου

ΚΤ.1.2  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2, ΔΙΚΤΥΩΣΗ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Ο συντονισμός και η δικτύωση των επιμέρους προγραμμάτων της ΚΤ2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εσωτερική και εξωτερική δικτύωση (μεταξύ των φορέων, επιμέρους δράσεων/προγραμμάτων και υπηρεσιών) 
χρονοπρογραμματισμός των δράσεων, ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών, για την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

ΣΤΕΛΕΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Δύο στελέχη ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία junior, οι οποίοι απασχολούνται 5,5 ΑΜ 
καθένας (σύνολο 11ΑΜ) Θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου για το συντονισμό των υποπρογραμμάτων του ΚΤ2 και τη 
δικτύωση

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου

ΚΤ.1.3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Συμβουλευτική για τη διασφάλιση της συμμετοχικότητας των εμπλεκομένων από την πρώτη φάση της 
υλοποίησής του Έργου. Παρακολούθηση, αξιολόγηση ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμός των επιμέρους 
δραστηριοτήτων: Έρευνα αναγκών των ομάδων στόχων στο πλαίσιο συμμετοχικού σχεδιασμού σε επίπεδο 
προγραμματισμού, πραγματοποίηση αξιολόγησης των δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται και σύνταξη περιοδικών 
εκθέσεων αξιολόγησης, επεξεργασία επιμέρους θεματικών αξόνων σχετικών με τη νεολαία για την προαγωγή και 
ανάπτυξη της κοινωνικής ένταξης

ΣΤΕΛΕΧΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: Στέλεχος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, Εμπειρογνώμονας σε θέματα νεολαίας με γνώσεις και 
εμπειρία median στο συμμετοχικό σχεδιασμό αξιολόγηση με απασχόληση που θα απασχοληθεί 5,42 Α/Μ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Παρέχονται υπηρεσίες  σε όλη τη διάρκεια του Έργου

ΚΤ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Αποτελείται από δύο πακέτα δράσεων:

ΚΤ.2.1  ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ: Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής μέσα από την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, της υγείας, 
των ατομικών κοινωνικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας, της ομαδικότητας και συνεργατικότητας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οργάνωση δράσεων στην κοινότητα (κύρια στην προσχολική και σχολική)  για την πρόληψη κοινωνικών και 
ψυχοπαιδαγωγικών δυσκολιών ή και μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και την αποκατάσταση ατομικών δυσκολιών που 
δυνητικά αποτελούν τροχοπέδη στη μετέπειτα κοινωνική και εργασιακή ένταξη παιδιών, εφήβων, νέων. Υποστήριξη 
εμπλεκόμενων υποσυστημάτων (γονείς/ οικογένεια, εκπαιδευτικοί/επαγγελματίες)
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Ωφελούμενοι του πρώτου πακέτου εργασίας (Κ.2.1) είναι άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και κύρια 
παιδιά και νέοι ηλικίας έως και 24 ετών που παρουσιάζουν κοινωνικές, συναισθηματικές, μαθησιακές δυσκολίες, 
δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας ή 
συνδυασμό των παραπάνω, χαμηλή αυτοεκτίμηση κι άλλες ατομικές δυσκολίες, οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι με τα 
παιδιά και τους νέους. 

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στόχο, προβλέπεται η παροχή διεπιστημονικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών ατομικής 
και ομαδικής συμβουλευτικής παιδιών και γονέων, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογική, 
λογοπεδική υποστήριξη, εργοθεραπεία, επιμόρφωση/εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, διασύνδεση 
και δικτύωση με άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. 

Η προτεινόμενη δέσμη δράσεων/προγραμμάτων δεν στοχεύει στο να υποκαταστήσει ή να αναλάβει αρμοδιότητες που 
υλοποιούνται από εγκεκριμένους φορείς διάγνωσης και παροχής ειδικής θεραπείας όπως αυτοί ορίζονται από το θεσμικό 
πλαίσιο (Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ για δικαιούχους ασφαλισμένους, ΚΕΣΥ-Κέντρα 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Επιτροπές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, ΣΔΕΥ – Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) 
αλλά να ενισχύσει τις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας που παρέχονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και δομές που 
λειτουργούν στο Δήμο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, όπως αυτές ορίζονται στον ΟΕΥ και 
να παρέχει ευκαιρίες πρόσβασης οικονομικά αδύναμων οικογενειών σε επιμέρους εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Ειδικότερα η δράση Κ.2.1 περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω προγραμμάτων/υποδράσεων: 
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2.1.1. Πρόγραμμα «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» υποστήριξη της σχολικής κοινότητας (παιδί, σχολείο, οικογένεια)

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Διεύρυνση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου με επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Σε συνεργασία με τις 21 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

 Υποδοχή και διερεύνηση αιτημάτων/προβλημάτων μαθητών, συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις δομές του 
Δήμου για τη διαχείριση αυτών,  παραπομπή σε άλλους εξειδικευμένους φορείς/ υπηρεσίες. 

 Ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση σε μαθητές και τους ενήλικες του περιβάλλοντός 
τους (γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί). 

 Οργάνωση παρεμβάσεων για τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα, μετά από αίτημα του σχολείου ή/και της 
ευρύτερης κοινότητας. 

 Συμμετοχή σε ενέργειες παρακολούθησης σχολικής φοίτησης και πρόληψης της σχολικής διαρροής παιδιών με τη 
συνεργασία του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας 

 Συμμετοχή στην οργάνωση της παιδαγωγικής ομαδικής υποστήριξης μαθητών στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου με τη συνεργασία των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας - Παραρτήματος Ρομά 

 Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων ομαδικών παρεμβάσεων που προάγουν την 
ψυχοσυναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων. Οργάνωση παρεμβάσεων σε θεματική που 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα μετά από διερεύνηση και συμμετοχικό σχεδιασμό (ο οποίος 
προβλέπεται οριζόντια για τις περισσότερες δράσεις /προγράμματα του έργου) όπως  η διαχείριση άγχους και 
θυμού, η πρόληψη της βίας, η χρήση του διαδικτύου, η σεξουαλική αγωγή, κ.α. 

 Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες και συνεργασία με όλους τους τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς για την 
υποστήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών.

 Υποδοχή αιτημάτων, ενημέρωση και παραπομπή για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Λογοθεραπείας και 
Εργοθεραπείας (Δράση 2.1.5)

 Συνεργασία  με τα αρμόδια στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας όταν προκύπτουν ζητήματα παιδικής προστασίας τα 
στελέχη συνεργάζονται 

 Ενημέρωση και ενθάρρυνση των παιδιών  για τη συμμετοχή τους στις ομάδες.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Παιδοψυχολόγος με εμπειρία median 13 Α/Μ και ένας Κοινωνικός Λειτουργός με εμπειρία 
median 13 Α/Μ.

2.1.2. Πρόγραμμα για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη των εφήβων και νέων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής απασχόλησης:

 Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο τη διερεύνηση των 
κλίσεων, των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, και παράλληλα τη 
βοήθεια για να αποκτήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους 
και να προσόντα για να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο. Οι υπηρεσίες παρέχονται ατομικά, ή σε μικρές ομάδες 
και περιλαμβάνουν χρήση έγκυρων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού και ατομική ενημέρωση και 
συμβουλευτική στήριξη.

 Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής/mentoring σε άνεργους νέους 18-24 ετών και ιδιαίτερα νέους έχουν 
διακόψει την εκπαίδευση και δεν εντάσσονται σε πλαίσιο σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης, ή είναι 
επισφαλώς εργαζόμενοι: Πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές προοπτικές των 
επαγγελμάτων, ανακάλυψη εναλλακτικών διαδρομών εκπαίδευσης, τεχνικές αναζήτησης εργασίας και γενικότερα 
όλες εκείνες τις γνώσεις που θα οδηγήσουν στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων ως προς την ανάληψη δράσης με 
στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και τον πιθανό αναπροσανατολισμό στην αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες 
παρέχονται σε ατομικές και αν χρειαστεί και σε ομαδικές συναντήσεις. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται δύο Κοινωνικοί Επιστήμονες με εμπειρία median στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την  
Επαγγελματική Συμβουλευτική, 11Α/Μ αθροιστικά.

2.1.3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης Νέων Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή).
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ΣΚΟΠΟΣ: Η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος υποστήριξης νέων που έχουν αναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην 
οικογένεια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Καινοτόμο πρόγραμμα υποστήριξης νέων που φροντίζουν συστηματικά ένα άλλο μέλος της οικογένειας που 
δυσκολεύεται να αυτοεξυπηρετηθεί, ή αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων, απομόνωσης κ.α. 
Σύμφωνα με τη  διεθνή εμπειρία ο άτυπος (και ανεπαρκώς αναγνωρισμένος) ρόλος του φροντιστή συναντάται ιδιαίτερα 
σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η υποστήριξή του νέου 
φροντιστή συμβάλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωσή του για να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στο άτομο που 
φροντίζει, να βελτιώνει τη διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων του, να οργανώνει καλύτερα τον προσωπικό του 
χρόνου, να διαχειρίζεται συναισθήματα θυμού, ή λύπης που προκαλούνται από τη σχέση του με το άτομο που φροντίζει. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 Εντοπισμός και διερεύνηση των αναγκών των νέων φροντιστών.

 Υποστήριξη των Νέων Φροντιστών: οργάνωση πιλοτικού προγράμματος υποστηρικτικής παρέμβασης 
(συμβουλευτική ή/και ομάδα αυτοβοήθειας). 

Οι υπηρεσίες  παρέχονται  ανά  βδομάδα.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολείται ένας Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία junior 5,5 A/M

2.1.4. Πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)

ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και νέους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε παιδιά και νέους, κατοίκους της πόλης,  κατά προτεραιότητα σε 
κατοίκους/δημότες που έχουν διαγνωσμένη από αναγνωρισμένο φορέα σχετική  ανάγκη  η οποία δεν καλύπτεται από το 
ταμείο τους ως ασφαλισμένων, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην οικονομική συμμετοχή 
που απαιτείται για την παροχή. Οι υπηρεσίες Εργοθεραπείας  θα αφορούν και στην οργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων 
για παιδιά, ανάλογα με τα αιτήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ομάδων ΑμεΑ. 

Για τον καθορισμό των δικαιούχων παιδιών των εξειδικευμένων αυτών υπηρεσιών, της προτεραιοποίησης και 
οριοθέτησης των υπηρεσιών που παρέχονται, συγκροτείται Επιτροπή που αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, τον υπεύθυνο του έργου και τα εξειδικευμένα στελέχη με στόχο να καθορίζεται το πλαίσιο 
υποστήριξης σε κάθε παιδί με γνώμονα τις δυνατότητες κάλυψης των αναγκών στο πλαίσιο του έργου, την ροή των 
αιτημάτων και τις εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται για κάθε περίπτωση. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Λογοθεραπευτής με εμπειρία median και ένας Εργοθεραπευτής με εμπειρία median 
11Α/Μ καθένας.

2.1.5. Πρόγραμμα Παρέμβασης για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις)

ΣΚΟΠΟΣ: Η υποστήριξη των ενήλικων στον ρόλο τους (γονεϊκό, εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οργάνωση ομάδων συμβουλευτικής για  γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους, δομημένο 
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα (βρεφική, προσχολική/νηπιακή, ηλικία δημοτικού σχολείου, εφηβεία, ενήλικη νεότητα). 
Οι θεματικές ενότητες συμβουλευτικής  καθορίζονται σε συνεργασία με τους φορείς που υλοποιούν ανάλογες δράσεις 
στην πόλη και συμπληρωματικά προς αυτούς. Για το σκοπό αυτό θα προηγηθεί διαβούλευση με συλλογικότητες 
αντιπροσώπευσης γονέων (Σύλλογοι Γονέων) και συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους 
και τις Διευθύνσεις των Σχολείων. Μεθοδολογικά αξιοποιείται πλατφόρμα συμβουλευτικής υποστήριξης για τις ανάγκες 
της συμβουλευτικής γονέων.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολείται ένας Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία junior 3,5 A/M 

2.1.6. Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 
οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

ΣΚΟΠΟΣ: Η προαγωγή υγείας ανηλίκων, ιδιαίτερα όσων προέρχονται από οικογένειες που λόγω κοινωνικών, οικονομικών 
και άλλων προβλημάτων παραμελούν θέματα που αφορούν στην υγεία των ανηλίκων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Κατ΄οίκον  επίσκεψη Επισκέπτη Υγείας για αξιολόγηση των υπαρχόντων συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων και τη 
Συμβουλευτική, υποστήριξη και φροντίδα σε θέματα προαγωγής υγείας των παιδιών.
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ΣΤΕΛΕΧΗ: Απασχολούνται ένας Παιδοψυχολόγος με εμπειρία median 2 Α/Μ, ένας Κοινωνικός Λειτουργός  με εμπειρία 
median  2 Α/Μ, και ένας Επισκέπτης Υγείας με εμπειρία junior 12Α/Μ .Η υλοποίηση της δράσης  Κ.2.1 προϋποθέτει τη 
συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής που επιβλέπει το Έργο και τις αρμόδιες δομές αυτής. Για την παροχή 
επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής θα αναπτυχθεί συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.2.1 : Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα καθώς στις δράσης υπάρχει χρόνος προετοιμασίας 
και εφαρμογής )

ΚΤ. 2.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ – «ΣυΜΕτέχω» 

ΣΚΟΠΟΣ: Η προώθηση της κοινωνική ένταξης και συνοχής μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η δεύτερη δέσμη δράσεων δίνει έμφαση στην  ομαδική συμμετοχή παιδιών, εφήβων και νέων, σε 
δραστηριότητες προσανατολισμένες στην παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων/δράσεων, από τις ίδιες τις συμμετέχουσες 
ομάδες, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πλαίσιο-πλέγμα συμμετοχικής δημιουργίας και προστασίας από φαινόμενα 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Κύρια ωφελούμενοι είναι παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και 
παιδιά και νέοι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ομαδικές δράσεις προαγωγής της κοινωνικής συνοχής και συνεργασίας 
στη πόλη. 

Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει την πρόσκληση, συγκρότηση/οργάνωση και υποστήριξη 60-80 ομάδων παιδιών, εφήβων 
και νέων ηλικίας από 6-24 ετών για να παράγουν και να παρουσιάσουν στην πόλη τις δημιουργίες-προτάσεις τους, 
αντλώντας θέματα από μία όσο το δυνατόν πιο ευρεία θεματική ατζέντα που μπορεί να περιλαμβάνει τη μουσική, το 
χορό, τα εικαστικά, το θέατρο, τη φωτογραφία, το Street Art, το ντοκιμαντέρ, τη Ρομποτική, την τεχνολογία. Η υλοποίηση 
και παρουσίαση πολλών μικρών σχεδίων ομαδικής δημιουργικής έκφρασης, θα γίνει με τρόπους που θα αποφασίσουν 
συμμετοχικά οι ίδιες οι ομάδες. Στην ανάπτυξη των προϊόντων αναδεικνύεται η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών που είναι προσφιλής στους νέους και αναπτύσσει μια νέα δυναμική τόσο στην επικοινωνία όσο και στην 
προβολή, παρουσίαση και διάδραση. 

Οι ομάδες θα φέρουν τα παιδιά και τους έφηβους σε δρόμους βιωματικούς και συμμετοχικούς, που χωρούν τη 
διαφορετικότητα, σε δρώμενα που κινητοποιούν τη φαντασία, το βίωμα και την ομαδικότητα, που χρησιμοποιούν την 
τέχνη, τον πολιτισμό, την τοπική δυναμική και πολιτιστική ιστορία, που εξοικειώνουν τα παιδιά με την ιδέα ενός 
εναλλακτικού τρόπου αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους όπου δεν είναι παθητικοί δέκτες αλλά παραγωγοί και 
πρωταγωνιστές. Σκοπός της Κ.2 δεν είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ούτε η ανάθεση πολιτιστικών δράσεων από 
ειδικούς αλλά  η κινητοποίηση των παιδιών και των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν όσες γνώσεις, εφόδια, ταλέντα, 
δεξιότητες και ενδιαφέροντα έχουν, μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες. 

ΧΩΡΟΣ: Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε δημοτικούς 
χώρους (Ωδείο, Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθερους 
κοινόχρηστους χώρους που ενδείκνυνται για κάθε δράση (άλση, πάρκα, πλατείες, κτλ).

Ειδικότερα Η Κ.2.2  περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω (υπο)δράσεων:

2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

 Υπηρεσίες Δημοσιότητας:  Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση (ενημερωτικό υλικό, αφίσες, ανάρτηση 
στο διαδικτυακό τόπο του δήμου, κοινωνικά μέσα δικτύωσης του Δήμου, e-mails, κ.λπ.). Στο πλαίσιο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσιότητας από τον Ανάδοχο θα γίνει επεξεργασία και υποβολή ειδικό πλάνο 
δημοσιότητας/επικοινωνίας το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη δυναμική του εγχειρήματος, την ευρύτητα της ομάδας 
στόχο ως προς την ηλικία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχικότητα 
ώστε το εγχείρημα να συμπληρωθεί με το απαιτούμενη δυναμική επικοινωνία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 
ελκυστικότητα του βασικού λογότυπου, στη χρήση ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
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 Workshops για τους Συμβούλους Νέων. Οι Σύμβουλοι Νέων (Youth Workers), πέραν του ρόλου τους στην 
ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση, θα λειτουργούν ως εμψυχωτές μέσα στις ομάδες, παρέχοντας συνεχή 
υποστήριξη και πληροφόρηση σε αυτές. Για τον σκοπό αυτό, θα προετοιμαστούν κατάλληλα, μέσω εκπαιδευτικών 
workshops πριν την είσοδό τους στα σχολεία και στους υπόλοιπους χώρους. Τα Workshops σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται από στελέχη της ομάδας έργου ή/και εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου και περιλαμβάνουν 
θεματικές για τη δυναμική της ομάδας, τη διαχείριση κρίσεων, την νεότητα, κ.α. Δυνητικά συμμετέχουν μέλη της 
ομάδας έργου και άλλοι εμπλεκόμενοι που εργάζονται με νέους στην πόλη

ΣΤΕΛΕΧΗ Την ευθύνη έχει Κοινωνικός Επιστήμονας με εμπειρία median (2,5 Α /Μ) που συνεργάζεται με  τα υπόλοιπα της 
Κ.2.2.
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2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Οι Σύμβουλοι Νέων αναλαμβάνουν τη συγκρότηση των ομάδων, την εμψύχωση, την παρακολούθηση της πορείας και την 
οργάνωση της προώθησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Βιωματικά εργαστήρια για τις ομάδες που συγκροτούνται (μαθητές και νεολαία) με σκοπό την προετοιμασία τους. Τα 
βιωματικά εργαστήρια θα συντελέσουν στη γνωριμία των συμμετεχόντων και θα συμβάλουν στη δυναμική της ομάδας 
και τη διαχείριση της συνεργασίας, στην εμπέδωση των κανόνων διαχείρισης έργου, στο πνεύμα ομαδικής εργασίας και 
ισότιμης συμμετοχής, στην πληροφόρηση σχετικά με διαθεσιμότητες πόρων και υποδομών κτλ. Στα εργαστήρια θα 
κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των μαθητικών συμβουλίων, ώστε να ενεργοποιηθούν όλα τα κύτταρα της 
μαθητικής κοινότητας. Συνεργασία θα υπάρξει με την εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της, καθώς θα προηγηθούν 
συναντήσεις των Συμβούλων Νέων με τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των μονάδων.

ΣΤΕΛΕΧΗ: Την οργάνωση των Ομάδων αναλαμβάνουν από κοινού οι Σύμβουλοι Νέων (δες παραπάνω) με τη συνεργασία  
μαθητών και νέων. Από την Ομάδα Έργου απασχολούνται στην (υπο)δράση 2.2.2,  3 στελέχη με τις κατάλληλες 
επιστημονικές ειδικότητες με εμπειρία  junior (31 Α/Μ)

2.2.3 Παραγωγή Δημιουργία Παρουσίαση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 Διαβούλευση για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης και έκθεσης του έργου των ομάδων. Η διαβούλευση θα γίνει 
(α) στο εσωτερικό των ομάδων και (β) με τη χρήση συμμετοχικής πλατφόρμας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
των ομάδων οι Σύμβουλοι Νέων θα παροτρύνουν τα μέλη των ομάδων να σκεφτούν και να συζητήσουν τον τρόπο 
που θεωρούν κατάλληλο για την παρουσίαση της δουλειά τους. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης οι 
Νέοι Σύμβουλοι θα ετοιμάσουν Προσχέδιο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων  και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 
επιλέξουν ή να απορρίψουν ή να τροποποιήσουν ηλεκτρονικά.

 Η συμμετοχική πλατφόρμα, θα δώσει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής του συνόλου των συμμετεχόντων στην 
τελική επιλογή του τρόπου (ή των τρόπων) παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Η χρήση των διαδικτυακών μέσων 
ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον πληθυσμό στόχου του έργου, καθώς σε γενικές γραμμές η νεολαία είναι πιο 
εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. 

Στο πλαίσιο της δράσης ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στις ανάγκες και δυνατότητες συμμετοχής ειδικών κοινωνικών 
ομάδων (ΑμεΑ, μετανάστες, Ρομά, κ.α.). 

ΣΤΕΛΕΧΗ:  Θα απασχοληθούν  εκτός από τα στελέχη που αναφέρονται παραπάνω (ΚΕ υπεύθυνος για το συντονισμό και τη 
δικτύωση, Σύμβουλοι Νέων), 15 επιστήμονες ειδικοτήτων δημιουργικής απασχόλησης  επιπέδου  junior (60 Α/Μ) για την 
υλοποίηση των σχεδίων δράσεων των νέων.. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.2.2 : Παρουσιάζεται  στο Χρονοδιάγραμμα (Παράρτημα ΙΙ) καθώς στις δράσης υπάρχει χρόνος 
προετοιμασίας και εφαρμογής )

ΚΤ. 3: Υπηρεσίες Δημοσιότητας 

ΣΚΟΠΟΣ: Η ενημέρωση  ωφελούμενων και άλλων ενδιαφερόμενων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Ο Ανάδοχος με τη συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα σχεδιάσει δράσεις προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων του  τις οποίες θα  αναλάβει να υλοποιήσει.

Ειδικότερα, η Κ-3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω (υπο)δράσεων 

3.1 Εκπόνηση σχεδίου - Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων -Ενημερωτικές δράσεις για 
την Κοινότητα. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
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 Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής των δράσεων του Έργου, περιλαμβάνοντας στόχους, θεματικές 
προτεραιότητες, τρόπους προσέγγισης ανάλογα με την στοχευόμενη κατηγορία κοινού και ενδεχομένως με τη φάση 
του έργου,  ενέργειες και μέσα προβολής. Το σχέδιο προβολής θα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια του έργου 
λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του έργου, τις συνθήκες της αγοράς και τις προτεραιότητες της Αναθέτουσας Αρχής.

 Δημιουργία και ανάπτυξη του κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για προσέλκυση ωφελούμενων

 Δημιουργία και διάθεση κατάλληλου υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων αλλά και την προβολή των ενεργειών 
στήριξης στο ευρύτερο κοινό.

3.2 Συντήρηση ιστοσελίδας υποστήριξη τηλεδιασκέψεων και χρήση Τ.Π.Ε. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
 Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας θα δημιουργηθεί ευκρινές banner το οποίο θα οδηγεί σε επιμέρους 

σελίδα του Έργου την οποία  θα διαμορφώσει ο ανάδοχος και θα συντηρεί για όλο το χρονικό διάστημα του Έργου. 
Στην ιστοσελίδα του Έργου θα αναπτύσσονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες του Έργου καθώς και οι δράσεις που 
θα υλοποιηθούν  ή που έχουν υλοποιηθεί. Η λειτουργία πρέπει να είναι εύχρηστη και να επιτρέπει τη μετάβαση σε 
άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες

 Ο ανάδοχος  θα αξιοποιήσει τις όλες τις δυνατότητες του Portal του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την προαγωγή της 
συμμετοχής και επικοινωνίας για τις ανάγκες του έργου θα μεριμνήσει ιδιαίτερα ώστε να αξιοποιήσει για τις ανάγκες 
του έργου όλες τις τεχνολογικές λύσεις τηλεδιάσκεψης για τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων που 
παρέχονται δωρεάν. Επιδιώκεται δυναμικό περιεχόμενο ιστοσελίδας με πρόβλεψη αμφίδρομης συμμετοχής των 
εμπλεκόμενων στο έργο (ωφελούμενων και εργαζόμενων)

3.3 Άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της δημοσιότητας/δικτύωσης (Ημερίδες, Συνέδριο)

 Διοργάνωση ενός (1) Συνεδρίου  περίπου 150 ατόμων με ελεφρύ γέυμα σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος. 

 Διοργάνωση δύο (2) ημερίδων με ελεφρύ γέυμα παρουσίασης της πορείας και των αποτελεσμάτων του έργου 
περίπου 80 ατόμων καθεμιά, σε χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος.  

ΣΤΕΛΕΧΗ: Στην Κ.3 απασχολείται  Σύμβουλος Δημοσιότητας 10 ΑΜ  και Επιστήμονας  Πληροφορικής 9,23 Α/Μ  ( 
αμφότεροι επιπέδου  junior)

ΚΤ.4: Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)

ΣΚΟΠΟΣ: Η πρόληψη προβλημάτων στην σωματική, ψυχική, γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Οι υπηρεσίες Πρώιμη Παιδικής Παρέμβασης αφορούν στην πρόληψη, ανίχνευση και πρώιμη παρέμβαση για 
την εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους τέσσερις παιδικούς σταθμούς του 
Δήμου (2 βρεφονηπιακούς και δύο παιδικούς) ή που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών βρεφονηπιακών 
σταθμών.  

Περιλαμβάνονται:

 Ανίχνευση - εκτίμηση της υγείας, της κινητικής, γλωσσικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. Η ανίχνευση γίνεται με συγκεκριμένη μεθοδολογία από σε ετήσια βάση από διεπιστημονική 
ομάδα με εξειδικευμένα στελέχη (τουλάχιστον Παιδίατρο, Λογοπεδικό, Παιδοψυχολόγο και Εργοθεραπευτή). Οι 
υπηρεσίες ανίχνευσης παρέχονται εξατομικευμένα για κάθε παιδί και αφορούν την εκτίμηση για την υγεία, την 
κινητική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του, τη συνεργασία με τους γονείς και τους 
εργαζόμενους με το παιδί σε κάθε σταθμό για την πραγματοποίηση της εκτίμησης αυτής. Για κάθε παιδί 
συντάσσεται έκθεση που δίνεται στους γονείς. 

 Πρώιμη παρέμβαση για την αποκατάσταση δυσκολιών στις περιπτώσεις που ανιχνεύονται/εντοπίζονται προβλήματα 
τα οποία με μικρές και στοχευμένες παρεμβάσεις των εξειδικευμένων στελεχών του παρόντος έργου μπορούν να 
διευκολύνουν την ομαλή ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών. Παρέχονται εξειδικευμένες και στοχευμένες 
υπηρεσίες δηλαδή ειδικές παιδιατρικές οδηγίες και συμβουλευτική προς τους γονείς/κηδεμόνες ή/και τους 
εργαζόμενους με τα παιδιά στους σταθμούς που φιλοξενούνται. Εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται λογοπεδική 
παρέμβαση για τη διευκόλυνση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού με ατομικές συνεδρίες ή/και οδηγίες στους 
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γονείς, ή/και εργοθεραπευτική παρέμβαση για τη βελτίωση κινητικών δυσκολιών του παιδιού, αυτές οι υπηρεσίες 
παρέχονται όπως προβλέπονται στη σχετική  (υπο) δράση 2.1.4 

 Παράλληλα με τα παραπάνω προβλέπεται δυνατότητα υποστήριξης της προσαρμογής στους παιδικούς σταθμούς, 
μικρού αριθμού παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής ή/και παιδιά ΑμεΑ με την παρουσία Ειδικού Παιδαγωγού για 
την παροχή υπηρεσιών παράλληλης στήριξης. 

ΣΤΕΛΕΧΗ: Θα απασχοληθούν ειδικότερα Παιδίατρος με εμπειρία senior (8 Α/Μ), Παιδοψυχολόγος με εμπειρία median (2,2 
Α/Μ),  Λογοθεραπευτής με εμπειρία median (2,2 Α/Μ),  Εργοθεραπευτής με εμπειρία median (2,2 Α/Μ) και  Ειδικός 
Παιδαγωγός με εμπειρία junior (14 Α/Μ). Συντονιστής της Δράσης θα είναι ο Παιδίατρος ο οποίος συνεργάζεται με τους 
Συντονιστές των δράσεων του Έργου, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και κάθε αρμόδιο 
εμπλεκόμενο Τμήμα  του Δήμου. 

ΧΩΡΟΣ: Οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρο των σταθμών του δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
Ανάδοχος φέρει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό  για την παροχή της υπηρεσίας. (α) τουλάχιστον ένα φορητό ΗΥ και (β) 
διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση των διαταραχών Λόγου και Ομιλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και για 
την εκτίμηση της Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας, τα οποία θα εχουν 
αρχικά εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού του Έργου στο σύνολο των Κοινωνικών Τομέων (ΚΤ) καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες και 
λειτουργικές δαπάνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, φαίνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί.

Πίνακας 3: Συνολικός Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης

ΚΤ Υπηρεσίες Κόστος 
στελεχών 

(χωρίς ΦΠΑ)

%

Υπηρεσίες Διοικητικού ΣυντονισμούΚΤ _0

0.1 Υπηρεσίες διοικητικού Συντονισμού

40.600,00 € 9%

Υπηρεσίες Επιστημονικού Συντονισμού

1.1 Επιστημονικά Υπεύθυνος.

1.2 Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 Ανάπτυξη 
συνεργασιών/συνεργειών 

ΚΤ_1

1.3. Εμπειρογνώμονας για συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση 

64.264,00€ 13,7%

Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, Κοινωνικής Φροντίδας και 
Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας ενηλίκων, εφήβων και παιδιών.

2.1 Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων. 
Παροχή εξειδικευμένων Υπηρεσιών. 

2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» 

2.1.2 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

2.1.3 Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών

2.1.4 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)

2.1.5 Παρέμβαση Γονείς/κηδεμόνες/εργαζόμενοι

2.1.6 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα 
σχετικά με την προαγωγή υγείας σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

2.2 Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για παιδιά, εφήβους, νέους- 
ΣυΜΕτέχω»

2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων 

KT_2

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 

284.950,00 € 61%

ΚΤ_3 Υπηρεσίες Δημοσιότητας 29.807,00 6,3%
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3.1
Εκπόνηση σχεδίου- Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 
των δράσεων- Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα

3.2
Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης τηλεδιασκέψεων και 
χρήσης ΤΠΕ 

3.3 Άλλες ενέργειες : Ημερίδες, Συνέδριο κ.λπ. 

ΚΤ_4 Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ)
Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (α και β)

48.120,00 € 10%

ΣΥΝΟΛΟ 467.741,00 100

ΦΠΑ 112.259,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 580.000,00 €
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2.3 Κωδικοποίηση των Ωφελούμενων του Έργου

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 4: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου

ΚΤ Κοινωνικοί Τομείς παροχής υπηρεσιών Ωφελούμενοι- Ομάδα Στόχος

ΚΤ-2
Υπηρεσίες Στήριξης της Οικογένειας, 
Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής 
Φροντίδας, ενήλικων, εφήβων και παιδιών

Οικογένειες και μέλη αυτών (με έμφαση σε παιδιά, έφηβους 
και νέους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες)

ΚΤ-2.1
Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη 
παιδιών, εφήβων και νέων - Παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών 

Παιδιά και νέοι. 
Οικογένειες και εργαζόμενοι με τα παιδιά και νέους. 

2.1.1   «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» 
Μαθητές -  Γονείς/κηδεμόνες -  Εκπαιδευτικοί κι άλλοι ενήλικες 
σχετιζόμενοι με το παιδί  (ενδεικτικά 250)

2.1.2
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 
Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 15-17ετών Άνεργοι νέοι 
18-24 ετών  (ενδεικτικά 220 και 60 αντίστοιχα).

2.1.3
Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων 
Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή)

Νέοι που έχουν αναλάβει το ρόλο του φροντιστή στην οικογένεια 
(ενδεικτικά 15-20). 

2.1.4
Εξειδικευμένες υπηρεσίες (λογοθεραπεία, 
εργοθεραπεία)

Παιδιά και νέοι με ανάγκη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών 
λογοθεραπείας και εργοθεραπείας (ενδεικτικά 100 σε καθένα 
είδος υπηρεσιών). Ιδιαίτερη έμφαση σε ΑμεΑ

2.1.5
Παρέμβαση για Γονείς και εργαζόμενους με 
παιδιά (ομαδικές συναντήσεις) 

Μαθητές -  Γονείς/κηδεμόνες -  Εκπαιδευτικοί κι άλλοι ενήλικες 
σχετιζόμενοι με το παιδί (ενδεικτικά 100)

2.1.6
Κατ’ οίκον φροντίδα και συμβουλευτική σε 
θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 
οικογένειες με ανήλικα παιδιά. 

Οικογένειες και ανήλικα μέλη αυτών (ενδεικτικά 280)

ΚΤ-2.2
Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης για 
παιδιά, έφηβους, νέους – «ΣυΜΕτέχω»

Παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών.

2.2.1
Προετοιμασία Συμβούλων 
Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

Νέοι έως 24 ετών.

2.2.2
Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη 
Ομάδων 

Παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών.

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση Παιδιά και νέοι ηλικίας 6-24 ετών.

ΚΤ-4
Υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης 
(ΠΠΠ)

Παιδιά προσχολικής ηλικίας των 4 ΠΣ και ΒΝΣ 4 του δήμου ή 
που ζουν στην πόλη και βρίσκονται εκτός των δημοτικών ΠΣ, 
ΒΝΣ  (περίπου 400). 
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3. Ομάδα Έργου: Οργάνωση και διάρθρωση σε Υποομάδες

Για την υλοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών του παρόντος Έργου, επιλέγονται οι ακόλουθες ειδικότητες από το «menu» 
των δυνητικών επιλογών των επιστημονικών και των λοιπών ειδικοτήτων της Ομάδας Έργου. Αναλυτική απασχόληση ανά 
ΚΤ και επιμέρους υπηρεσίες και ανά κατηγορία εμπειρίας των μελών της Ο.Ε. γίνεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Πίνακας 5: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου

Ειδικότητες Ομάδας έργου Επιλογές

1 Υπεύθυνος Ομάδας Χ

2 Κοινωνικός Λειτουργός Χ

3 Κοινωνικός Επιστήμονας Χ

5 Παιδοψυχολόγος Χ

6 Λογοθεραπευτής Χ

7 Επισκέπτης Υγείας Χ

8 Παιδίατρος Χ

9 Εργοθεραπευτής Χ

14 Επιστημονικές ειδικότητες Δημιουργικής Απασχόλησης Χ

15 Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (πληροφορικής) Χ

15 Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Σύμβουλοι Νέων) Χ

15 Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες (Ειδικός Παιδαγωγός ) Χ

16 Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χ

19 Διοικητικός Χ

21 Σύμβουλος Δημοσιότητας Χ

Οι συγκεκριμένοι  «Κοινωνικοί Τομείς» (ΚΤ) και οι αντίστοιχες  κοινωνικές  υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους 
ωφελούμενους στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος Έργου, σε συνέχεια  της επιλογής του προηγούμενου Πίνακα 
φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 6: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του παρόντος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ)

ΚΤ0. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

0 Διοικητικός Συντονισμός/Υποστήριξη 

1.1 Επιστημονικός Συντονισμός ΟΕ 

1.2
Δικτύωση, Επιστημονικός συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 ανάπτυξη 
συνεργασιών/συνεργειών 

ΚΤ1. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1.3 Εμπειρογνώμονας για συμμετοχικότητα/διαβούλευση, αξιολόγηση 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ)

2.1
 Ψυχοπαιδαγωγική, Συμβουλευτική Στήριξη παιδιών, εφήβων και νέων 
και Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο» 

2.1.2 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

2.1.3 Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών

2.1.4 Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία)

2.1.5 Παρέμβαση Γονείς/κηδεμόνες/εργαζόμενοι

2.1.6
Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα 
σχετικά με την προαγωγή υγείας σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

2.2
Υποστήριξή της Κοινωνικής Ένταξης για παιδιά εφήβους, νέους – 
«ΣυΜΕτέχω»

2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και Υποστήριξη Ομάδων 

ΚΤ2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 

3.1
Εκπόνηση σχεδίου- Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 
των Δράσεων- Ενημερωτικές δράσεις για την Κοινότητα

3.2
Υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδας, υποστήριξης τηλεδιασκέψεων και 
χρήσης ΤΠΕ

ΚΤ3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

3.3
Άλλες ενέργειες στο πλαίσιο της δημοσιότητας/δικτύωσης όπως  Ημερίδες 
κ.λπ.

ΚΤ4: ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

4 «Πρώιμη Παρέμβαση»

Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση, και την στόχευση της κάθε υπηρεσίας και την ανάγκη υποστήριξης από συνδυασμό 
των ειδικοτήτων και του επιπέδου εμπειρίας των μελών της Ο.Ε., συγκροτείται η κατάλληλη σύνθεση της Ο.Ε., σύμφωνα 
με τον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 7: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική Παρουσίαση

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΗ SENIOR MEDIAN JUNIOR
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ Α/Μ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΟΙ 19. Διοικητικός 2  1 1 29

ΥΟΕ 1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (15 έτη 
εμπειρία) 2 1   20

Σ1 3. Κοινωνικός Επιστήμονας 1 1 

Σ2,Σ3 3. Κοινωνικός Επιστήμονας 2 2
27,92

Σ4 2. Κοινωνικός Λειτουργός 1  1  15

Σ5 5. Παιδοψυχολόγος 1  1  17,2

Σ6 6. Λογοθεραπευτής 1  1  13,2
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΗ SENIOR MEDIAN JUNIOR
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ Α/Μ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Σ7 9. Εργοθεραπευτής 1  1  13,2

Σ8 7. Επιστήμων Υγείας / Επισκέπτης 
Υγείας

1   1 12

Σ9,Σ10 16. Σύμβουλος Απασχόλησης 2  2  11

Σ11 8. Παιδίατρος/ Γενικός Ιατρός, Ιατρός 
Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος 1  1  8

Σ12,Σ16, 
Σ32

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 
(ad hoc π.χ. mentoring,, ειδικοί 
παιδαγωγοί κ.λπ.)

6   6 54,23

Σ17-Σ31 14. Επιστημονικές Ειδικότητες 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
(Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, 
μέλη θεατρικών ομάδων κ.λπ.)

15   15 60

Σ33 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας 1   1 10

ΣΥΝΟΛΟ 37 2 8 26 290,75

Senior: Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 
Μedian: πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία
Junior: Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία 

Πίνακας 8: Αντικειμενική Εκτίμηση Κοστολόγησης - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου και 
σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα»

Η κατανομή της απασχόλησης κάθε στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον επόμενο Πίνακα.

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΜΕΛΗ Ο.Ε.
Κόστος Α/Μ με 

υπολογισμό 14/12 

1
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 10ετή εμπειρία ή 

με 15ετή εμπειρία (senior) 1.900 €

2
Ιατροί Πτυχιούχοι με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή εμπειρία 

(median) 1.900 €

3
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό και 5ετή εμπειρία ή 

με 10ετή εμπειρία (median) 1.700 €

4 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία (junior) 1.550 €

5 Ειδικοί σε Δημιουργική Απασχόληση 1.550 €

6 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.400 €
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Η κοστολόγηση του παρεχόμενου Ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο και έτη εμπειρίας των μελών της 
Ομάδας Έργου και σύνδεση αυτών με ένα αντικειμενικά προσδιορισθέν «μοναδιαίο Κόστος  (στο πλαίσιο της Θ.Ο.Ε. και 
έρευνας αγοράς με βάση του ΙΔΟΧ), γίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνου και κόστους  (συνολικά 
ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα  στελέχους Ομάδας Έργου). 

Αναλυτική παρουσίαση  γίνεται στο παράρτημα του παρόντος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ)
Ομάδα Έργου

Προβλεπόμενοι 
Ανθρωπομήνες 
Απασχόλησης

Κόστος

ΚΤ0. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ    
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

0 19.  Διοικητικός 29,0 40.600

ΚΤ0. 29,00 40.600

1.1 1.Υπεύθυνος Ομάδας Έργου(s) 20 38.000

1.2 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (j) 11 17.050ΚΤ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 1.3 3. Κοινωνικός Επιστήμονας(m) 5,42 9.214

ΚΤ1. 36,42 64.264

2.1.1 2. Κοινωνικός Λειτουργός (m) 13,0 22.100

2.1.1 5. Παιδοψυχολόγος (m) 13,0 22.100

2.1.2.
16. Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (m)

11,0 18.700

2.1.3 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (j) 5,5 8.525

2.1.4 6. Λογοθεραπευτής (m) 11,0 18.700

2.1.4 9. Εργοθεραπευτής (m) 11,0 18,700

2.1.5 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (j) 3,5 5.425

2.1.6 5. Παιδοψυχολόγος (m) 2,0 3.400

2.1.6 2. Κοινωνικός Λειτουργός (m) 2,0 3.400

2.1.6 7. Επισκέπτης υγείας (j) 12,0 18.600

2.2.1 3. Κοινωνικός Επιστήμονας (m) 2,5 4.250

2.2.2
15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 
(Σύμβουλοι Νέων) (j)

31,0 48.050

ΚΤ2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 
ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΤ2.1:

Ψ/ΚΗ ΣΥΜΒ/ΚΗ & ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΞΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΤ2.2

ΥΠΟΣΤ ΚΟΙΝ ΕΝΤ 
"ΣυΜΕτέχω"

 

 2.2.3
14. Επιστημονικές Ειδικότητες 
Δημιουργικής Απασχόλησης (j)

60,0 93.000

 ΚΤ2.   177,5 284.950

3.1 21. Σύμβουλος Δημοσιότητας (j) 10 15.500

ΚΤ3.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  3.2

15. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες 
(πληροφορικής- j)  

9,23
14.307

 ΚΤ3.   19,23 29.807
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ)
Ομάδα Έργου

Προβλεπόμενοι 
Ανθρωπομήνες 
Απασχόλησης

Κόστος

8. Παιδίατρος (s) 8,0 15.200

5. Παιδοψυχολόγος (m) 2,2 3.740

6. Λογοθεραπευτής (m) 2,2 3.740

9. Εργοθεραπευτής (m) 2,2 3.740

ΚΤ4. 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

15. Ειδικός Παιδαγωγός (j) 14,0 21.700

ΚΤ4 28,60 48.120

290,75 467.741

Πίνακας 10: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου καθενός εξ αυτών, και εκτιμώμενο 
πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και συνολικά ανά Κατηγορία

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ
ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπεύθυνος Ομάδας 
Έργου (15 έτη εμπειρία)

ΥΟΕ 2 Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπ/σης και Μεταπτυχιακό Τίτλο 
σπουδών (ή ανάλογο τίτλο) Οικονομικών ή Κοινωνικών 
Επιστημών και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών σε συναφή έργα

senior

Σ1 1 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών και αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
έργα/υπηρεσίες για παιδιά και νέους 

medianΚοινωνικός Επιστήμονας 

Σ2, Σ3 2 Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών junior

Παιδίατρος Σ11 1 Πτυχίο Ιατρικής, ειδικότητα παιδιατρικής median

Παιδοψυχολόγος Σ5 1 Πτυχίο ψυχολογίας με μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση στην 
παιδική ηλικία και εργασιακή εμπειρία σε παιδιά, εφήβους, 
νέους

median

Λογοθεραπευτής Σ6 1 Πτυχίο λογοθεραπευτή/λογοπεδικού με μεταπτυχιακή 
ειδίκευση και εργασιακή εμπειρία στην παιδική ηλικία 

median

9.Εργοθεραπευτής Σ7 1 Πτυχίο Εργοθεραπευτή με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην 
παιδική ηλικία και εργασιακή εμπειρία σε παιδιά

median

15.Ειδικός Παιδαγωγός Σ12-Σ13 2 Πτυχίο Παιδαγωγικών Σχολών με ειδίκευση στην ειδική αγωγή  junior

16.Σύμβουλος 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

Σ9-Σ10 2 Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με πιστοποίηση από 
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Επαγγελματικών 
Προσόντων ( ΕΟΠΕΠ) της επάρκειας ως Συμβούλου 
Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 

median

2.Κοινωνικός Λειτουργός Σ4 1 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος 
και εμπειρία σε παιδιά και νέους 

median

7.Επισκέπτης Υγείας Σ8 1 Πτυχίο Επισκέπτη Υγείας junior

15.Λοιπές Επιστημονικές 
Ειδικότητες 
(πληροφορικής) 

Σ14 1 Πτυχίο Πληροφορικής  junior
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ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΚΑΤΗΓΟ

ΡΙΑ
ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15.Λοιπές Επιστημονικές 
Ειδικότητες (Σύμβουλοι 
Νέων) 

Σ15-
Σ16-Σ32

3 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με επιμόρφωση  σε 
θέματα  αποδεδειγμένη εμπειρία  1ος έτους στη 
συμβουλευτική  νέων  υπηρεσίες του δημοσίου και της 
αυτοδιοίκησης  ή σε κοινωνικές/ ανθρωπιστικές οργανώσεις 
ενασχόλησης με θέματα κοινωνικής ένταξης νέων /προστασίας 
ανηλίκων 

 junior

14.Επιστημονικές 
ειδικότητες Δημιουργικής 
Απασχόλησης 

Σ17-Σ31 15 Πτυχία συναφή με ειδικότητες δημιουργικής απασχόλησης. Οι 
ειδικότητες θα ποικίλουν  και θα προσδιοριστούν με βάση τα 
ενδιαφέροντα των νέων  (Γυμναστές, Καθηγητές χορού, 
Καθηγητές Ζωγραφικής, Καθηγητές Θεάτρου) 

 junior

21.Σύμβουλος 
Δημοσιότητας

Σ33 1 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Επικοινωνίας  junior

19.Διοικητικός ΔΙΟΙ 2 1 Πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ και 1 απόφοιτος ΔΕ Διοικητικοί

4. Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

Εντός του 2ου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, θα διαθέτει χώρο αναφοράς του Έργου, ενημέρωσης των 
ενδιαφερόμενων, των συναντήσεων της Ομάδας Έργου και διεκπεραίωσης των διοικητικών λειτουργιών του. Ο χώρος θα  
βρίσκεται εντός της πόλης, κατά προτίμηση κεντρικό σημείο, θα είναι ισόγειος, τουλάχιστον 70 τ.μ., (χωρίς να 
υπολογίζονται οι βοηθητικοί χώροι) και  προσβάσιμος για τα ΑμεΑ. Θα διαθέτει βασικό εξοπλισμό γραφείου (τουλάχιστον 
2 γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζι ομαδικών συναντήσεων) και τηλεφωνική σύνδεση. Θα διαθέσει τον 
απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό Τ.Π.Ε. και τον απαιτούμενο  εξοπλισμό για τις διοικητικές λειτουργίες του έργου 
(ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, αναλώσιμα, κ.α.).Την πλήρη ευθύνη λειτουργίας του χώρου και τις λειτουργικές 
δαπάνες έχει ο ανάδοχος. 
Για τις δράσεις της Κ.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ, ισχύουν τα εξής:

 (Υπο)δράση 2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο». Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι ο χώρος αναφοράς του 
έργου στην Αγία Βαρβάρα 

 (Υπο)δράση 2.1.2. Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική εφήβων και νέων. Κύριος χώρος λειτουργίας 
θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.3. Συμβουλευτική υποστήριξη Νέων Φροντιστών (πιλοτική εφαρμογή). Κύριος χώρος λειτουργίας θα 
είναι θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία. Κύριος χώρος λειτουργίας θα 
είναι θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.5. Παρέμβαση για Γονείς/κηδεμόνες και εργαζόμενους με παιδιά και νέους (Ομαδικές συναντήσεις). 
Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι θα είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές δομές του Δήμου.

 (Υπο)δράση 2.1.6. Κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής συμβουλευτικής σε θέματα σχετικά με την προαγωγή υγείας σε 
οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι  το σπίτι των ωφελούμενων. 

Για τις δράσεις της Κ.2.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΝΕΟΥΣ – «ΣυΜΕτέχω» ισχύουν τα 
εξής:

Οι ομάδες συγκροτούνται και λειτουργούν στα σχολεία μετά το πέρας της λειτουργίας τους, σε δημοτικούς χώρους (Ωδείο, 
Εικαστικά, Αίθουσες χορού, στούντιο μουσικής τεχνολογίας, άλλες αίθουσες) ή/και σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους 
που ενδείκνυνται για κάθε δράση (άλση, πάρκα, πλατείες, κτλ.).

Για τις δράσεις της Κ.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Κύριος χώρος λειτουργίας θα είναι ο χώρος αναφοράς του έργου στην 
Αγία Βαρβάρα 
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Για τις δράσεις της Κ.4  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ οι υπηρεσίες παρέχονται σε χώρο των σταθμών του 
Δήμου που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό  (φορητό  υπολογιστή 
και διαγνωστικά εργαλεία) για την παροχή της υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος, με την συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης των μελών της Ο.Ε., 
ιδίως στο πλαίσιο της επιτόπου παροχής των υπηρεσιών του προς τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 
κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-
19.

5. Διάρκεια και παραδοτέα του έργου

Το Έργο έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες.

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων Εκθέσεων Προόδου. Σε κάθε Έκθεση Προόδου 
γίνεται απολογιστική αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός 
εργασιών για το επόμενο τρίμηνο. Το τελευταίο παραδοτέο Π-8  περιλαμβάνει την έκθεση ολοκλήρωσης και συνολικού 
απολογισμού του Έργου 

Το πρώτο Παραδοτέο (Π1) υποβάλλεται στο τέλος του 1ου μήνα της Σύμβασης και αφορά στην επικαιροποιημένη έκθεση 
οργάνωσης και σχεδιασμού του Έργου. Σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης ο προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων 
και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν.  

Ο αρχικός προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει αντικείμενο του Π1, ο δε 
Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει στην αρχή κάθε τριμήνου την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας 
προσαρμογές και αλλαγές από τον αρχικό προγραμματισμό.

Πίνακας 11: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής και Ροές Πληρωμών 

Πα
ρα

δο
τέ

ο

Τίτλος Χρόνος Υποβολής
Ποσό (χωρίς 

ΦΠΑ)

Π.1 Έκθεση Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του Έργου

1 μήνας από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

16.163

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

4 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

55.921,00

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών

7 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

78.406,50

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών

10 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

78.104,00

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών 

13 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

75.733,50

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση 
Εργασιών

16 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

79.234,00

Π.7 6η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

64.754,00

Π.8 Έκθεση Ολοκλήρωσης και 
Απολογισμού του Έργου

18 μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

19.825,00

ΣΥΝΟΛΟ 467.741,00

ΦΠΑ 24%      112.257,72 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      579.998,22 € 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΩΝ 

ΠΑΚΕΤΟ 1Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Το πακέτο περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται:  

 Επικαιροποίηση  του σχεδίου δράσης και το σχεδίου δημοσιότητας.

 Οργάνωση του χώρου

 Ηλεκτρονικό  και έντυπο πληροφοριακό υλικό ενημέρωσης των πολιτών και προσέλκυσης 
ωφελούμενων

 Παραγωγή λογότυπου του Έργου με banner στην ιστοσελίδα του Δήμου και καταχώρηση  
πληροφοριών για το Έργο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 ΠΑΚΕΤΟ 2Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  4ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (πρώτο τρίμηνο μετά  
το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Οργάνωση της διαδικασίας συντονισμού και της διοικητικής υποστήριξης: Οργάνωση του 
συστήματος καταγραφής των ωφελούμενων  και παρακολούθησης των δράσεων

  Πραγματοποίηση των (υπο) δράσεων της Κ.2. που ξεκινούν  αυτό το τρίμηνο

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Πραγματοποίηση Ημερίδας 

 Ενημέρωση Ιστοσελίδας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΚΕΤΟ 3Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  7ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (δεύτερο τρίμηνο 

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
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ΠΑΚΕΤΟ 4Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  10ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (τρίτο τρίμηνο 

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  13ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (τέταρτο τρίμηνο 

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Πραγματοποίηση Ημερίδας 

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΚΕΤΟ 6Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  16ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  αυτό το τρίμηνο (πέμπτο τρίμηνο 

μετά  το Π1 – μήνας προετοιμασίας)

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Με βάση τον επιμερισμό ανά μήνα του συνολικού χρόνου απασχόλησης κάθε ειδικότητας, υπολογίστηκε  
χρόνος απασχόλησης (και αμοιβή) 3 μηνών για κάθε στέλεχος. 
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ΠΑΚΕΤΟ 7Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  18ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει εκθέσεις των  παρακάτω ενεργειών που υλοποιούνται  τους μήνες 17 & 18 του έργου.

 Συντονισμός, επιστημονική εποπτεία  και διοικητική υποστήριξη των δράσεων 

 Πραγματοποίηση των (υπό)δράσεων  Κ.1, Κ.2, Κ.3 και Κ.4  που προβλέπονται στο τρίμηνο .

 Ενημέρωση της ιστοσελίδας

 Διαδικασίες επιλογής και καταχώρησης στοιχείων στους φακέλους των ωφελούμενων

 Πραγματοποίηση Συνεδρίου

 Αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος και νέες προτάσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΚΕΤΟ 8Ο

ΧΡΟΝΟΣ:  18ος  ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΟ: Περιλαμβάνει Έκθεση Ολοκλήρωσης & συνολικού Απολογισμού Έργου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Πακέτα 
Παραδοτέ

ων 
Τίτλος

Χρόνος 
Υποβολ

ής
Παραδοτέα Στέλεχ

ος
Ανθρ/μήν

ες  

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 

(περ/ντ
αι ΙΚΑ, 
φόροι 

Κόστος 
Στελέχο

υς 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολικό 
κόστος 

παραδοτέ
ου χωρίς 
ΦΠΑ 24% 

2ΔΙΟΙ 1,40 1.400,00  1.960

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  950

Σ1 0,40 1.700,00  680

Σ2 0,20 1.550,00  310

Σ3 0,20 1.550,00  310

Σ4 0,65 1.700,00  1.105

Σ5 0,74 1.700,00  1.258

Σ6 0,60 1.700,00  1.020

Σ7 0,90 1.700,00  1.530

Σ8 0,69 1.550,00  1.070

Π.1.1 Έκθεση 
σχεδιασμού 
και 
μεθοδολογία 
των δράσεων 
με 
χρονοδιάγραμ
μα

Σ9-Σ10 0,35 1.700,00  595

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  2.100

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  950

Σ32 1,00 1.550,00  1.550

Π1

Επικαιροποιημέ
νη Έκθεση 
Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του 
Έργου

1 μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.1.2 Σχέδιο 
επικοινωνιακώ
ν δράσεων, 
δημοσιότητας 
και 
προσέλκυσης  
ωφελούμενων 

Σ33 0,50 1.550,00  

775

16.163
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2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  2.100

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,67 1.700,00  1.139

Σ2 0,80 1.550,00  1.240

Σ3 1,00 1.550,00  1.550

Σ4 1,13 1.700,00  1.921

Σ5 1,30 1.700,00  2.210

Σ6 0,95 1.700,00  1.615

Σ7 0,95 1.700,00  1.615

Σ8 0,90 1.550,00  1.395

Σ9-Σ10 0,65 1.700,00  1.105

Σ11 0,28 1.900,00  532
Σ12,-
Σ16 1,70 1.550,00  2.635

Π.2.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ17- 
Σ31 2,00 1.550,00  3.100

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,80 1.550,00  1.240

Σ4 1,12 1.700,00  1.904

Σ5 1,26 1.700,00  2.142

Σ6 0,95 1.700,00  1.615

Σ7 0,95 1.700,00  1.615

Σ8 0,85 1.550,00  1.318

Σ9-Σ10 0,65 1.700,00  1.105

Σ11 0,27 1.900,00  513
Σ12,-
Σ16 1,70 1.550,00  2.635

Π.2.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ17- 
Σ31 2,00 1.550,00  3.100

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ32 1,35 1.550,00  2.093

Π2
1η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

4 μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.2.3.  
Ημερίδα (1η) 

Σ33 2,00 1.550,00  3.100

55921,00

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,75 1.550,00  1.163

Σ4 1,00 1.700,00  1.700

Π3
2η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

7 μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.3.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ5 0,90 1.700,00  1.530

78.406,50
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Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

Σ32 0,50 1.550,00  775

Σ33 0,50 1.550,00  775

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 1,00 1.700,00  1.700

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650

Π.3.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,17 1.700,00  289

Σ2 0,40 1.550,00  620

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,70 1.700,00  1.190

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

Π.3.3.  Έκθεση 
αξιολόγησης 
της πορείας 
υλοποίησης 
του έργου/ 
προτάσεις 

Σ32 0,91 1.550,00  1.411
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Σ33 0,50 1.550,00  775

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  2.100

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,75 1.550,00  1.163

Σ4 1,00 1.700,00  1.700

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

Σ32 0,50 1.550,00  775

Π.4.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ33 0,50 1.550,00  775

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 1,00 1.700,00  1.700

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650

Π.4.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,17 1.700,00  289

Σ2 0,40 1.550,00  620

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,70 1.700,00  1.190

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Π4
3η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

10ος 
μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.4.3.  
Επικαιροποίησ
η του Σχεδίου 
Δράσης του 
Έργου 

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

78.104,00
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Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

Σ32 0,56 1.550,00  868

Σ33 0,50 1.550,00  775

2ΔΙΟΙ 1,10 1.400,00  1.540

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,75 1.550,00  1.163

Σ4 0,80 1.700,00  1.360

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 2,27 1.550,00  3.519

Π.5.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,00 1.400,00  1.400

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,80 1.700,00  1.360

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 2,27 1.550,00  3.519

Π.5.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,00 1.400,00  1.400

Π5
4η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

13ος 
μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.5.3.   Έκθεση 
αξιολόγησης 2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

75333,50
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Σ1 0,32 1.700,00  544

Σ2 0,40 1.550,00  620

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,60 1.700,00  1.020

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020
Σ12,-
Σ16 2,26 1.550,00  3.503

της πορείας 
υλοποίησης 
του έργου/ 
προτάσεις 

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,50 1.400,00  2.100

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

Σ32 1,35 1.550,00  2.093Π5.4 Ημερίδα 
(2) Σ33 2,00 1.550,00  3.100

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,75 1.550,00  1.163

Σ4 1,00 1.700,00  1.700

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 1,00 1.700,00  1.700

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

Σ32 0,50 1.550,00  775

Π.6.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ33 0,50 1.550,00  775

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,80 1.700,00  1.360

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Π6
5η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

16ος 
μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.6.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

79.234,00
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Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,45 1.400,00  2.030

2ΥΟΕ 1,00 1.900,00  1.900

Σ1 0,32 1.700,00  544

Σ2 0,40 1.550,00  620

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,70 1.700,00  1.190

Σ5 1,00 1.700,00  1.700

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,70 1.700,00  1.190

Σ8 0,63 1.550,00  977

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,55 1.900,00  1.045
Σ12,-
Σ16 3,00 1.550,00  4.650
Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

Σ32 0,56 1.550,00  868

Π.6.3.  
Επικαιροποίησ
η του Σχεδίου 
Δράσης του 
Έργου 

Σ33 1,00 1.550,00  1.550

2ΔΙΟΙ 0,50 1.400,00  700

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,70 1.550,00  1.085

Σ4 0,50 1.700,00  850

Σ5 0,50 1.700,00  850

Σ6 0,50 1.700,00  850

Σ7 0,50 1.700,00  850

Σ8 0,50 1.550,00  775

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,30 1.900,00  570
Σ12,-
Σ16 2,25 1.550,00  3.488

Π.7.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 0,50 1.400,00  700

Π7
6η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

18ος 
μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π7.2 . 
Κατάσταση και 2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

64754,00
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Σ1 0,50 1.700,00  850

Σ2 0,50 1.550,00  775

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,40 1.700,00  680

Σ5 0,50 1.700,00  850

Σ6 0,40 1.700,00  680

Σ7 0,50 1.700,00  850

Σ8 0,50 1.550,00  775

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,50 1.900,00  950
Σ12,-
Σ16 2,30 1.550,00  3.565

Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 1,00 1.400,00  1.400

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

Σ1 0,17 1.700,00  289

Σ2 0,40 1.550,00  620

Σ3 0,50 1.550,00  775

Σ4 0,50 1.700,00  850

Σ5 0,50 1.700,00  850

Σ6 0,70 1.700,00  1.190

Σ7 0,60 1.700,00  1.020

Σ8 0,60 1.550,00  930

Σ9-Σ10 0,60 1.700,00  1.020

Σ11 0,30 1.900,00  570
Σ12,-
Σ16 2,25 1.550,00  3.488

Π.7.3.  
Επικαιροποίησ
η του Σχεδίου 
Δράσης του 
Έργου 

Σ17- 
Σ31 3,50 1.550,00  5.425

2ΔΙΟΙ 0,55 1.400,00  770

2ΥΟΕ 0,75 1.900,00  1.425

Σ32 1,00 1.550,00  1.550
Π7.4 Συνέδριο

Σ33 1,50 1.550,00  2.325

2ΔΙΟΙ 0,72 1.400,00  1.008

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  950

Σ1 0,10 1.700,00  170

Σ2 0,25 1.550,00  388

Σ3 0,15 1.550,00  233

Σ4 0,30 1.700,00  511

Σ5 0,20 1.700,00  340

Σ6 0,20 1.700,00  340

 
Εκθεση 
Ολοκλήρωσης 
Έργου

18ος 
μήνας 
από την 
ανάρτησ
η της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.8.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ7 0,20 1.700,00  340

19.826,43





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
155

Σ8 0,20 1.550,00  310

Σ9-Σ10 0,18 1.700,00  306

Σ11 0,15 1.900,00  285
Σ12,-
Σ16 0,50 1.550,00  775
Σ17- 
Σ31 1,75 1.550,00  2.713

Σ32 0,50 1.550,00  775

Σ33 0,25 1.550,00  388

2ΔΙΟΙ 0,73 1.400,00  1.022

2ΥΟΕ 0,50 1.900,00  950

Σ1 0,10 1.700,00  170

Σ2 0,25 1.550,00  388

Σ3 0,15 1.550,00  233

Σ4 0,30 1.700,00  510

Σ5 0,30 1.700,00  510

Σ6 0,20 1.700,00  340

Σ7 0,20 1.700,00  340

Σ8 0,20 1.550,00  310

Σ9-Σ10 0,17 1.700,00  289

Σ11 0,15 1.900,00  285
Σ12,-
Σ16 0,50 1.550,00  775
Σ17- 
Σ31 1,75 1.550,00  2.713

Σ32 0,50 1.550,00  775

Π8.2 Έκθεση 
Ολοκλήρωσης 
και συνολικού 
Απολογισμού 
του Έργου

Σ33 0,25 1.550,00  388

ΣΥΝΟΛΟ 290,75 467.741,93€

ΦΠΑ 24%             112.258,06€

                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 580.000,00€

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα διαχειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κατ’ εντολή της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά συνέπεια, θα 
είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο του Έργου να μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κλπ. προσωπικά δεδομένα που 
συνδέονται με το Έργο και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα.
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6. Παράρτημα Ι: Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου

Κ.Τ
Κ.Τ  

(ΠΕΡ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 
εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Αρ
ιθ

μό
ς 

Στ
ελ

εχ
ώ

ν

Μηνιαία 
Αποζημίωσ
η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 
φόρους 

κ.λπ ) Πρ
οβ

λε
πό

με
νο

ς 
Αν

θρ
ω

πο
χρ

όν
ος

 
Απ

ασ
χό

λη
ση

ς

Συνολική 
αποζημίωση 
χωρίς ΦΠΑ)

ΚΤ 0. 0 Διοικητικός 
Συντονισμός/Υποστήριξη

19. Διοικητικός 5.  Διοικητικοί, λοιπές 
βοηθητικές ειδικότητες  

2 1.400,00 € 29,0 40.600,00

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ0   29,00 € 40.600,00

ΚΤ1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1.1 Επιστημονικός Συντονισμός ΟΕ 1.Υπεύθυνος Ομάδας 
Έργου (15 έτη 
εμπειρία)

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 10ετή εμπειρία ή με 15ετή 
εμπειρία (senior)

2

1.900,00 € 20 38.000

1.2 Δικτύωση, Επιστημονικός 
συντονισμός ΚΤ2.1 / ΚΤ 2.2 
ανάπτυξη 
συνεργασιών/συνεργειών 

3. Κοινωνικός 
Επιστήμονας 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

2

1.550,00 € 11 17.050

1.3 Εμπειρογνώμονας για 
συμμετοχικότητα/διαβούλευση, 
αξιολόγηση 

3. Κοινωνικός 
Επιστήμονας

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1

1.700,00 € 5,42 9.214

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ1   36,42 64.264

ΚΤ2.1 
: 

Ψ/ΚΗ ΣΥΜΒ/ΚΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το 5. Παιδοψυχολόγος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 1 1.700,00 € 13,0 22.100,00
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Κ.Τ
Κ.Τ  

(ΠΕΡ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 
εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Αρ
ιθ

μό
ς 

Στ
ελ

εχ
ώ

ν

Μηνιαία 
Αποζημίωσ
η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 
φόρους 

κ.λπ ) Πρ
οβ

λε
πό

με
νο

ς 
Αν

θρ
ω

πο
χρ

όν
ος

 
Απ

ασ
χό

λη
ση

ς

Συνολική 
αποζημίωση 
χωρίς ΦΠΑ)

Σχολείο» Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

 2.1.1 «Κοινωνική Υπηρεσία για το 
Σχολείο» 

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός 

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 13,0 22.100,00

2.1.2. Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός και 
Συμβουλευτική εφήβων και νέων 

16 Σύμβουλος 
Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

2 1.700,00 € 11,0 18.700,00

 2.1.3 Συμβουλευτική υποστήριξη νέων 
φροντιστών 

3. Κοινωνικός 
Επιστήμονας

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

1 1.550,00 € 5,5 8.525

 2.1.4 Εξειδικευμένες υπηρεσίες( 
λογοθεραπεία, εργοθεραπεία))

6. Λογοθεραπευτής Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 11,0 18.700,00

 2.1.4 Εξειδικευμένες υπηρεσίες( 
λογοθεραπεία, εργοθεραπεία)

9. Εργοθεραπευτής Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 11,0 18.700,00
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Κ.Τ
Κ.Τ  

(ΠΕΡ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 
εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Αρ
ιθ

μό
ς 

Στ
ελ

εχ
ώ

ν

Μηνιαία 
Αποζημίωσ
η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 
φόρους 

κ.λπ ) Πρ
οβ

λε
πό

με
νο

ς 
Αν

θρ
ω

πο
χρ

όν
ος

 
Απ

ασ
χό

λη
ση

ς

Συνολική 
αποζημίωση 
χωρίς ΦΠΑ)

 2.1.5 Παρέμβαση σε  
Γονείς/κηδεμόνες/ εργαζόμενους

3. Κοινωνικός 
Επιστήμονας

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

1 1.550,00 € 3,5 5.425

 2.1.6 Παρέμβαση σε  
Γονείς/κηδεμόνες/ εργαζόμενους

5. Παιδοψυχολόγος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 15ετή 
εμπειρία (median)

1 1.800,00 € 2,0 3.400,00

 2.1.6 Παρέμβαση σε  
Γονείς/κηδεμόνες/ εργαζόμενους

2. Κοινωνικός 
Λειτουργός

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 2,0 3.400,00

 2.1.6 Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας 
για την προαγωγή της υγείας 
παιδιών 

7. Επισκέπτης υγείας  Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

1 1.550,00 € 12,0 18.600,00

 ΚΤ.2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ "ΣυΜΕτέχω"

ΚΤ2.2 2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων 
Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. 
Workshops

3. Κοινωνικός 
Επιστήμονας

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 10ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (senior)

1 1.700,00 € 2,5 4.250
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Κ.Τ
Κ.Τ  

(ΠΕΡ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 
εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Αρ
ιθ

μό
ς 

Στ
ελ

εχ
ώ

ν

Μηνιαία 
Αποζημίωσ
η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 
φόρους 

κ.λπ ) Πρ
οβ

λε
πό

με
νο

ς 
Αν

θρ
ω

πο
χρ

όν
ος

 
Απ

ασ
χό

λη
ση

ς

Συνολική 
αποζημίωση 
χωρίς ΦΠΑ)

 2.2.2 Συγκρότηση- Προετοιμασία και 
Υποστήριξη Ομάδων 

15. Λοιπές 
Επιστημονικές 
Ειδικότητες (Σύμβουλοι 
Νέων) 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

3 1.550,00 € 31,0 48.050,00

 2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία 
παρουσίαση 

14. Επιστημονικές 
ειδικότητες 
δημιουργικής 
απασχόλησης 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

15 1.550,00 € 60,0 93.000,00

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ2   177,5 284.950

ΚΤ3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

3.1 Διάχυση του περιεχομένου και 
των αποτελεσμάτων των 
Δράσεων, Ενημερωτικές δράσεις 
για την Κοινότητα 

21. Σύμβουλος 
δημοσιότητας 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

1 1.550,00 € 10 15.500

 3.2 Υπηρεσίες συντήρησης 
ιστοσελίδας, υποστήριξης 
τηλεδιασκέψεων και χρήσης ΤΠΕ 

15. Λοιπές 
επιστημονικές 
ειδικότητες 
(πληροφορικής) 

 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

1 1.550,00 € 9,23 14.307

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ3 19,23 29.807

ΚΤ4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
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Κ.Τ
Κ.Τ  

(ΠΕΡ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 
εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Αρ
ιθ

μό
ς 

Στ
ελ

εχ
ώ

ν

Μηνιαία 
Αποζημίωσ
η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 
φόρους 

κ.λπ ) Πρ
οβ

λε
πό

με
νο

ς 
Αν

θρ
ω

πο
χρ

όν
ος

 
Απ

ασ
χό

λη
ση

ς

Συνολική 
αποζημίωση 
χωρίς ΦΠΑ)

        4. Πρώιμη Παρέμβαση  ανίχνευση 8. Παιδίατρος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.900,00 € 8,0 15.200,00

4. Πρώιμη Παρέμβαση
ανίχνευση 

6. Λογοθεραπευτής Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 2,2 3.740,00

4 Πρώιμη Παρέμβαση
ανίχνευση 

9. Εργοθεραπευτής Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 2,2 3.740,00

 4. Πρώιμη Παρέμβαση 
ανίχνευση &παρέμβαση

5. Παιδοψυχολόγος Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 
και 5ετή εμπειρία ή με 10ετή 
εμπειρία (median)

1 1.700,00 € 2,2 3.740,00

 4 Πρώιμη Παρέμβαση
παρέμβαση

15. Ειδικός Παιδαγωγός  Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης με εμπειρία 
μικρότερη των 5 ετών (junior)

2 1.550,00 € 14,0 21.700,00

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΤ4 28,60 € 48.120,00





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
161

Κ.Τ
Κ.Τ  

(ΠΕΡ)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 
εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου

Αρ
ιθ

μό
ς 

Στ
ελ

εχ
ώ

ν

Μηνιαία 
Αποζημίωσ
η με 14/12 

(με ΙΚΑ, 
φόρους 

κ.λπ ) Πρ
οβ

λε
πό

με
νο

ς 
Αν

θρ
ω

πο
χρ

όν
ος

 
Απ

ασ
χό

λη
ση

ς

Συνολική 
αποζημίωση 
χωρίς ΦΠΑ)

290,75 467.741
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Παράρτημα ΙΙ Χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»
στο πλαίσιο συμμετοχής Δήμου Αγίας Βαρβάρας στην ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας

ΕΤΟΣ 2021 2022 2023
ΜΗΝΑΣ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ΣΕΠ
Τ

ΟΚ
Τ

ΝΟ
Ε ΔΕΚ ΙΑΝ

ΦΕ
Β

ΜΑ
Ρ

ΑΠ
Ρ

ΜΑ
ΙΟ

ΙΟΥ
Ν

ΙΟΥ
Λ ΑΥΓ ΣΕΠ

ΟΚ
Τ

ΝΟ
Ε ΔΕΚ ΙΑΝ

ΦΕ
Β

ΜΑ
Ρ

ΑΠ
Ρ ΜΑΙ

Προκήρυξη διαγωνισμού                      

Υποβολή προσφορών                      

Αξιολόγηση προσφορών                      

Κατακύρωση Έργου- Υπογραφή σύμβασης                      

ΚΤ.0 και ΚΤ1 Προετοιμασία
ΚΤ0/ ΚΤ1 Διοικητικός & Επιστημονικός 
Συντονισμός 

ΚΤ 3. Δημοσιότητα

Κ Τ. 2 Οργάνωση και προετοιμασία έργου                      

2.1.1 Κοινωνική Υπηρεσία για το Σχολείο                      
2.1.2 Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 
Συμβουλευτική εφήβων και  νέων                      
2.1.3. Πρόγραμμα συμβουλευτικής 
υποστήριξης Νέων Φροντιστών (πιλοτική 
εφαρμογή)                      
2.1.4. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
(εργοθεραπεία, λογοθεραπεία).                      
2.1.5. Παρέμβαση για Γονείς/κηδεμόνες 
/εργαζόμενους με παιδιά και νέους 
(ομαδικές συναντήσεις).                      
2.1.6. Κατ’ οίκον φροντίδας και παροχής 
συμβουλευτικής για την προαγωγή υγείας                      
2.2.1 Προετοιμασία Συμβούλων 
Νέων/Εμψυχωτών Ομάδων. Workshops                      

2.2.2 Συγκρότηση, Προετοιμασία και                      





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
163

Υποστήριξη Ομάδων

2.2.3 Παραγωγή, δημιουργία, παρουσίαση 
σχεδίων δράσεων των ομάδων                      

Κ4 Πρώιμη Παρέμβαση -Ανίχνευση αναγκών                      

Κ4 Πρώιμη Παρέμβαση- Παρεμβάσεις                       
7. Συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου

1. Ο δικαιούχος θα διασφαλίσει τη συμμετοχή του στο πλαίσιο της οριζόντιας δράσης 9.4.2 και στα θεματικά διαδημοτικά δίκτυα με στόχο την ομογενοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, την ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων, τη βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών πεδίου των κοινωνικών δομών, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα. 

2. Ο ανάδοχος διασφαλίζει τον απαιτούμενο βασικό και πρόσθετο εξοπλισμό για τη διοικητική λειτουργία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Ο εξοπλισμός αναφέρεται ενδεικτικά στη Παράρτημα … της μελέτης. 

3. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στην πράξη από την Διαχειριστική Αρχή, η 
σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με τη σύμφωνη γνώμη των 2 μερών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΜΥΡΝΗ

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
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7.2 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΝΙΑΊΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης με τις οδηγίες συμπλήρωσης του βρίσκεται 
αναρτημένο στο διαδίκτυο τόπο www.promitheus.gov.gr, σε μορφή αρχείου pdf και xml.

http://www.promitheus.gov.gr/
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7.3 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ

7.3.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………….

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: Δήμο Αγίας Βαρβάρας Αριστομένους 8, Τ.Κ: 12351 Αγία Βαρβάρα

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ…….. ποσού ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),  (ΑΦΜ…..),
(δ/νση)} ή

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία) , (ΑΦΜ….),  (δ/νση….)} ή

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), (ΑΦΜ….) , (δ/νση…) 

β) (πλήρη επωνυμία), (ΑΦΜ….) , (δ/νση….) 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

για  τη  συμμετοχή  του/της/τους  σύμφωνα  με  την  (αριθμό/ημερομηνία), 
Διακήρυξη/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
..................................................... του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο 
τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της..

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την / 

Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, 
σύμφωνα με το άρθρο της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
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παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

7.3.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ ...................................................................

Ημερομηνία έκδοσης.........................

Προς: Δήμο Αγίας Βαρβάρας Αριστομένους 8, Τ.Κ: 12351 Αγία Βαρβάρα

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ποσού ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

i. {Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) , (ΑΦΜ.....) , 
(δ/νση….)} ή

ii. {Σε περίπτωση νομικού προσώπου: (επωνυμία), (ΑΦΜ…), (δ/νση….)} ή

iii. {Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των φυσικών ή νομικών προσώπων α) (πλήρη 
επωνυμία), (ΑΦΜ…), (δ/νση….) 

β) (πλήρη επωνυμία), (ΑΦΜ….), (δ/νση….) 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}και μέχρι του ποσού των 
ευρώ …………………, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά στο 
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού),με 
αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 
συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με 
την υπ' αρ Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 
σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (03) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 
ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά 
μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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7.4 Παράρτημα Δ – Σχέδιο Σύμβασης

 

Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών

Μεταξύ

1. Δήμου Αγίας Βαρβάρας και

2. ………………………………………..

για το έργο με τίτλο:

 «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 
Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης 
της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & 
ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ στη 
Δυτική Αθήνα ( Τμήματα Α και Β)»

Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα, …………….., ημέρα ………….,στα γραφεία του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας Αριστομένους 8, Τ.Κ: 12351 Αγία Βαρβάρα

 οι κάτωθι:

α) Δήμος Αγίας Βαρβάρας καλουμένης εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» που εδρεύει στην Αγία 
Βαρβάρα, Αριστομένους 8 (Τ.Κ. 12351), εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον Πρόεδρό του 
………….. , και,

β) ………………………..…….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού ………………….., ΤΚ ………….,  
με  ΑΦΜ ……………………….…………………….., νομίμως εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος»,

οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη», αφού έλαβαν υπόψη τους τα παρακάτω:

1. Την υπ’ Αρ. 173/2021 (ΑΔΑ: 68ΠΜΩ6Θ-820) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών α) της με αρ. 9.3.1 μελέτης «Αναβάθμιση και 
επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»  με κωδικό ΟΠΣ 5063497, β) της με αρ. 
9.4.1 μελέτης «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής 
Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων» με κωδικό ΟΠΣ:5063498 και καθορισμός των όρων 
διακήρυξης για το Έργο με τίτλο : «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής 
Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των 
ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 
στη Δυτική Αθήνα ( Τμήματα Α και Β)», εκτιμώμενης αξίας 766.000,00€ (συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 24%).

2. Την με αρ. πρωτ. 877/26.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΜΝΕΟΡΕΓ-ΩΡΠ), κωδικός πρόσκλησης ΑΣΔΑ 
26, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3838, για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 09 
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«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020»

3. Την με αρ. πρωτ. 878/26.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΓΦΠΟΡΕΓ-ΞΑΟ), κωδικός πρόσκλησης ΑΣΔΑ 
25, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3836, για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 09 
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - 
Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020»

4. Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4983/2020 ΑΔΑ: 6Μ1ΩΟΡΕΓ-ΦΒΔ) της Πράξης 
«Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης 
παιδιών, εφήβων, νέων» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5063498

5. Την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ 5188/2020 (ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ) της Πράξης 
«Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
5063497

6. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με αρ. 208 και 
ΑΔΑ: 61ΓΤΩ6Θ-Μ00 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

7. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με αρ. 209 και 
ΑΔΑ: ΩΘΝΚΩ6Θ-ΚΕΞ για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Αναβάθμιση και επέκταση 
των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

8. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009155924 για την «Αναβάθμιση και επέκταση 
των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

9. Το εγκεκριμένο αίτημα (απόφαση διάθεσης πίστωσης) με ΑΔΑΜ 21REQ009168263 για 
την «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία»

10. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009159369 για την «Προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων»

11. Το εγκεκριμένο αίτημα (απόφαση διάθεσης πίστωσης) με ΑΔΑΜ 21REQ009168355 για 
την «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης 
παιδιών, εφήβων, νέων»

12. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την επιτροπή 
διαγωνισμού με αρ. 246/2020 και ΑΔΑ 66ΘΥΩ6Θ-ΝΧΗ, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
απόφαση με αρ. 28/2021 και ΑΔΑ 6Η7ΑΩ6Θ-Φ7Η και την απόφαση με αρ. 179/2021 
και ΑΔΑ ΨΟΤΩΩ6Θ-ΜΨ8.

13. Την με αρ. πρ.  24264/ 2021 απόφαση Δημάρχου με αρ. 176/2021 & ΑΔΑ ΩΑΨΓΩ6Θ-
ΥΒΣ για τον ορισμό υπευθύνου του Έργου και της ομάδας Έργου. 

14. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με αρ.173/2021 
και ΑΔΑ: 68ΠΜΩ6Θ-820 για έγκριση των μελετών και των όρων διακήρυξης του έργου.

15. Την με αρ. πρ. 4697/2021 έγγραφη διατύπωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
θετικής γνωμοδότησης για τον προδημοπρασιακό έλεγχο του διαγωνισμού με αρ. πρ. 
4697/2021.

16. Tην υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της.
17. Tην προσφορά του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου,  / /2021, όπου αυτή δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις,
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18. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον 
Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς 
τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...

19. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την 
έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο 
στην περίπτωση της στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

20. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθμ Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με διάρκεια 
μέχρι , 

21. Την από ../../21 δήλωση ρήτρας ακεραιότητας η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν 
τα ακόλουθα:

Άρθρο 1: Αντικείμενου του Έργου

Το αντικείμενο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής ,Κοινωνικής Ένταξης, 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών 
Ομάδων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας ( 
Τμήματα Α και Β)»περιγράφεται αναλυτικά στην οικεία διακήρυξη και στο Παράρτημα Α 
αυτής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ως Αρμόδια 
Υπηρεσία για το παρόν νοείται η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα 
έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2: Χρηματοδότηση της σύμβασης

 Τα δύο τμήματα του έργου  έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση 
της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. Αττική 2014-2020» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας, με τα παρακάτω στοιχεία:

Τμήματα Έργου
Καθαρό 
τίμημα

ΦΠΑ Σύνολο
Πόροι 

ΒΑΑ/ΟΧΕ
Ίδιοι πόροι

«Αναβάθμιση και επέκταση των 
υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» 
(Τμήμα Α/ Δράση 9.3.1) 
ΟΠΣ 5063497
ΣΑΕ ΕΠ0851, 
ΠΔΕ 2020ΕΠ08510163

150.000,00€ 36.000,00 € 186.000,00€ 180.000,00€ 6.000,00€
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«Προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής μέσα από τη στήριξη της 
Κοινωνικής Ένταξης παιδιών, 
εφήβων, νέων» 
(Τμήμα Β/ Δράση 9.4.1) 
ΟΠΣ 5063498
ΣΑΕ ΕΠ0851, 
ΠΔΕ 2020ΕΠ08510156

467.741,93€ 112.258,07€ 580.000.00€ 550.000.00€ 30.000.00€

ΣΥΝΟΛΟ 617.741,93€ 148.258,07€ 766.000,00€ 730.000,00€ 36.000.00€

Η πράξη: «Αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών προς την Γ΄ Ηλικία» (Δράση 9.3.1) 
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 5188/2020 
(ΑΔΑ: 9Π8ΚΟΡΕΓ-ΝΣΕ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5063497. 

Η πράξη: «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη της Κοινωνικής 
Ένταξης παιδιών, εφήβων, νέων» (Δράση 9.4.1), έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» 
με την  απόφαση ένταξης με αρ. πρ. 4983/06.11.2020 (ΑΔΑ 6Μ1ΩΟΡΕΓ-ΦΒΔ) και έχει λάβει 
κωδικό ΟΠΣ 5063498.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις 
ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -
2020» και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2021-2023 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με Κ.Α. : 60.7341.010, 15-6117.007 για το Τμήμα Α/Δράση 9.3.1 
και με Κ.Α 60-7341.009, 15-6117.008 για το Τμήμα Β/Δράση 9.4.1

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους 
εργασίες που αυτό περιλαμβάνει.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αρμόδια Υπηρεσία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση του Έργου και οι οποίες 
εμπίπτουν στο αντικείμενο της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 
Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
171

4. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά 
το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες 
τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με 
άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

5. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 
με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αρμόδια Υπηρεσία για τις υποχρεώσεις 
συμμόρφωσης της τελευταίας ως προς τις υποχρεώσεις διασφάλισης των προσωπικών 
δεδομένων, εφόσον αυτές αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης.

8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου.

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 
τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

11. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

13. Μαζί με τα παραδοτέα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
όλα τα αρχεία δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) 
που θα χρησιμοποιηθούν, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις 
διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.
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14. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016.

16. Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 
17. 4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να 

τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 4412/2016).  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

18. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της 
παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν 
θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. [εφόσον η Α.Α. συμπεριλάβει τέτοια ρήτρα στα 
έγγραφα της σύμβασης]

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

1. Η Αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο 
το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που τυχόν διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την 
εκτέλεση του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά προσωπικά δεδομένα.

2. Συγκεκριμένα, η Αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχή αναλαμβάνει τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσής του Φορέα με τον Κανονισμό GDBR, δίδοντας στον Ανάδοχο (ως 
εκτελούντα εργασία) τις κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις.

3. Η Αρμόδια Υπηρεσία υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα 
ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 
Ανάδοχος, προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου.

Άρθρο 5: Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Τα παραδοτέα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται 
στην προσφορά του αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
του παραρτήματος Α’ αυτής, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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2. Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους 
όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται με 
τις οδηγίες και υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας καθώς και στις υποδείξεις της αρμόδιας 
Επιτροπής Παραλαβής, στο πλαίσιο της διαδικασίας παραλαβής των παραδοτέων.

3. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη 
και στην προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της 
παρούσας σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης θεωρούνται 
ισχυρότεροι των όρων της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 6: Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα - Παραλαβή

1. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε ………… (…..) μήνες και λήγει την ………., 
αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και δύναται να παραταθεί με έγγραφη 
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

2. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ.…… διακήρυξη 
του έργου και ιδίως στο Παράρτημα Α’ αυτής, στη με αρ. πρωτ………. απόφαση 
κατακύρωσης και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί έως 31/07/2021

3. Το έργο του Αναδόχου, περιλαμβάνει τα παρακάτω Παραδοτέα, σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα (όλοι οι χρόνοι εκκινούν από την υπογραφή της σύμβασης):

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (9.3.1 & 9.4.1)

Παραδοτέο Τίτλος Χρόνος Υποβολής

Π.1 Έκθεση Οργάνωσης και Σχεδιασμού του 
Έργου

1 μήνας από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 4 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 7 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 10 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 
Περιλαμβάνει απολογιστικές Εκθέσεις και 

Εκθέσεις Οργάνωσης και 
Προγραμματισμού επιμέρους δράσεων

13 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 16 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.7 6η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Π.8 Έκθεση Ολοκλήρωσης και Απολογισμού 
του Έργου

18 μήνες από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
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3. Τόσο ο συνολικός χρόνος όσο και οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων μπορούν να 
παραταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δοθεί παράταση υλοποίησης της πράξης.

4. Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 204, 205, 216, 218,219 και 220 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύουν.

5. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα στην 
Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα είναι 
πλήρως επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με συνοδευτική 
επιστολή με την οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους.

6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες 
και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας.

7. Η Αρμόδια Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις 
οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς 
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο 
της εξέλιξης του έργου, εάν η Αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους 
όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην 
Αρμόδια Υπηρεσία δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών 
ευρημάτων.

8. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την 
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την 
υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 7: Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου

1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 
υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου, είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής:

→ επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή 
και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας,

→ επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και 
παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.
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3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

4. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 
Νόμου 4412/2016.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του 
Νόμου 4412/2016.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 
κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.

7. Η έκπτωση του Αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 
προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν 
εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής 
της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και 
προσηκόντως.

Άρθρο 8: Συμβατικό τίμημα – Τρόπος πληρωμής

1. Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον 
Ανάδοχο, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των …… #.....# €, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.,

2. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 όπως 
ισχύουν, και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος 
τραπέζης με ΙΒΑΝ του αναδόχου) και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

3. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές και συγκεκριμένα σε 8 δόσεις, 
σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πακέτο Παραδοτέων(9.3.1 
& 9.4.1)

Χρόνος 
υποβολής από 

υπογραφή 
σύμβασης 

Κοστός 
παραδοτεου 

τμημα Α χωρις 
ΦΠΑ

Κοστός 
παραδοτεου 

τμημα Β χωρις 
ΦΠΑ

Π.Π.1 1 μήνα
Π.Π.2 4 μήνες

Π.Π.3 7 μήνες

Π.Π.4 10 μήνες

Π.Π.5 13 μήνες

Π.Π.6 16 μήνες

Π.Π.7 18 μήνες
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Π.Π.8 18 μήνες
ΦΠΑ

Σύνολο:

4. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των 
αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, τη 
σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παραλαβής και την 
ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.

5. Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των 
σχετικών παραδοτέων, και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής, η 
οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την 
επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

6. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 
έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 
συνεργασίας και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 
αναφορά στην περιγραφή αυτή.

7. Η πληρωμή της αξίας εκάστου παραδοτέου του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

8. Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα 
Χρηματοδότησης.

9. Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του ν.4412/2016, 
όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι 
διακριτή/χωριστή για κάθε δόση.

10. Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου περιλαμβάνονται τα κάθε 
είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. Με απόφαση της 
Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η 
χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν 
παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την προκήρυξη.

11. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των

Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.

12. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νομικών

 προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
177

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.

13.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  
έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

14) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό (σήμερα) 8%, επί του καθαρού ποσού.

15) Κατά την υπογραφή της παρούσας προσκομίστηκε από τον ανάδοχο το με 
αρ………..αποδεικτικό πληρωμής του κόστους εξόδων δημοσίευσης.

16) Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την 
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει 
περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο 
ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους 
υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.8 Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται 
υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 9: Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της 
Διακήρυξης.

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης.

 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της 
παρούσας σύμβασης.

8 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής 
Πολιτικής (ΓΛΚ) του Υπουργείου Οικονομικών
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Άρθρο 10: Εγγυήσεις

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ 
αρ. ....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας 
..................., που αντιπροσωπεύει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  
διαρκείας μέχρι …………….

2. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου.

Άρθρο 11: Τροποποίηση όρων της σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή 
άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 12: Ευθύνη

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 
υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς 
αποκατάστασή της.

Άρθρο 13: Κυριότητα / Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας / Εχεμύθεια

1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών 
στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται 
εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται 
από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της 
παροχής των υπηρεσιών της παρούσας.

2. 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.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των 
πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την 
εν λόγω προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν δεν αποτελούν αντικείμενο 
παραχώρησης χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 615d57c7d855be984c6dc4b7 στις 07/10/21 11:21
179

πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα.

5. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή 
του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 
λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με 
οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

6. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία 
θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια 
στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και θα 
φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή 
εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε 
κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 14: Ανωτέρα Βία

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15: Εκχώρηση

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 
της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)9

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) 
και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

9 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση 
όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και 
διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες 
δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων 
του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των 
μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε 
έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με 
πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους 
οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι 
διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων 
στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) 
στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων 
ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή 
στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων 
των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή 
άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία 
προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 
δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά 
δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, 
περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό 
από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο 
δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο 
διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 
εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. 
Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:
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α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος 
επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν 
υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με 
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για 
άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των 
δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει 
όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της 
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το 
δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, 

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς 
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και 
επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που 
διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή:

 Οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας,

 η υπ. αριθμ…… Απόφαση και το τεύχος Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,

 η υπ. αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης,

 η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή, δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τα προαναφερόμενα έγγραφα.
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Άρθρο 18: Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας .

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπεγράφη από τους 
συμβαλλόμενους.

Εκ των τριών (3) πρωτοτύπων δύο (2) έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο ανάδοχος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο
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7.5 ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (με βάση κωδικ/ση 
Διακήρυξης)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (με βάση ΣΠΟΥΔΕΣ 
και ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ

ΔΡΑΣΗ ΥΠΟ-
ΟΜΑΔΑ

Α/Β

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Α/Μ ΑΠΑΣΧ ΣΤΟ ΕΡΓΟ λ.χ. 18

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ

λ.χ. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ (ΙΚΑ)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ λ.χ. ή εναλλακτικά: IKA, Υ/Δ, ΕΕΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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7.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΚΗΜΔΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): …
Κ.Α.: …………..
ΣΑΕ: …………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ., FAX, Email:

Αρμόδιος επικοινωνίας:

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ Αγίας Βαρβάρας,

Αριστομένους 8

Τ.Κ. 12351– Αγία Βαρβάρα

Τόπος, ……………

Ημερομηνία, …………..

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτ. ………… διακήρυξη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, 
υποβάλλουμε την προσφορά μας για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, 
Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την 
Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των ειδικών & ευάλωτων ομάδων του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ στη Δυτική Αθήνα ( Τμήματα Α και Β)»,  με τους 
κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Αναλυτικότερα:

Αριθμητική τιμή προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ): 

............................. (αριθμητικά και ολογράφως) 

Αριθμητική τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ): 
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............................. (αριθμητικά και ολογράφως) 

Αναλυτικότερα:

1.ΤΜΗΜΑ Α-ΔΡΑΣΗ 9.3.1

Κόστος Ανθρωπομήνα (Α/Μ) στελεχών Ομάδας Έργου:

Στέλεχος Κόστος Α/Μ με 14/12 
(περ/νται ΙΚΑ, φόροι )

ΥΟΕ
Σ01
Σ02
Σ03
Σ04
Σ05
Σ06
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
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Πακέτα 
Παραδοτέων Τίτλος Χρόνος 

Υποβολής Παραδοτέα Στέλεχος Ανθρωπομήνες  

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 

(περ/νται 
ΙΚΑ, 

φόροι 

Κόστος 
Στελέχους 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολικό 
κόστος 

παραδοτέου 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

ΥΟΕ 1   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,27   

Σ2 0,5   

Σ3 0,5   

Σ4 0,5   

Π.1.1 Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογία 
των δράσεων με 
χρονοδιάγραμμα

Σ5 0,55   

Σ6 1   

 

Επικαιροποιημένη 
Έκθεση 
Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του 
Έργου

1 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ Π.1.2 Σχέδιο 

επικοινωνιακών 
δράσεων, 
δημοσιότητας 
και 
προσέλκυσης  
ωφελούμενων 

ΔΙΟΙ 0,4   

 

ΥΟΕ 1   

ΔΙΟΙ 0,45   

Σ1 0,54   

Σ2 1   

Σ3 1,05   

Σ4 1,05   

Π.2.1 Έκθεση 
σχεδιασμού και 
μεθοδολογία 
των δράσεων με 
χρονοδιάγραμμα

Σ5 0,3   

ΥΟΕ 1   

ΔΙΟΙ 0,42   

Σ1 0,57   

Σ2 1   

Σ3 1,05   

Σ4 1,05   

Π.2.2 . 
Κατάσταση και 
Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 1,05   

ΥΟΕ 0,5   

ΔΙΟΙ 0,42   

Σ1 0,3   

Σ2 0,8   

Σ3 0,3   

Π.2 1η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

4 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.2.3.  Ημερίδα 
(1η) 

Σ4 0,3   
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Σ5 0,5   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,47   

Σ2 1   

Σ3 1   

Σ4 1   

Π.3.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 1   

Σ4 1   

Π.3.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 0,8   

Σ4 0,8   

Π.3.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55   

Π.3 2η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

7 μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.3.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,5   

 

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 1   

Σ3 1   

Σ4 0,8   

Π.4.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ (και 
σεμινάριο1ο)

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 1   

Σ3 0,8   

Σ4 1   

Π.4 3η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

10ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ Π.4.2 Κατάσταση 

& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55   
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ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 0,8   

Σ4 0,8   

Π.4.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55   

Π.4.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,5   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 1   

Σ4 0,8   

Π.5.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 1   

Σ4 0,8   

Π.5.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 0,8   

Σ4 1   

Π.5.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55   

Π.5 4η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

13ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.5.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,52   

 

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

 Π.6 5η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

16ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.6.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ (και 
σεμινάριο2ο)

Σ3 0,8   
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Σ4 0,8   

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 0,8   

Σ4 1   

Π.6.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,55   

ΥΟΕ 0,6   

ΔΙΟΙ 0,41   

Σ1 0,47   

Σ2 0,8   

Σ3 0,8   

Σ4 0,8   

Π.6.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ5 0,55   

Π.6.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,4   

ΥΟΕ 0,3   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,47   

Σ2 0,5   

Σ3 0,5   

Σ4 0,5   

Π.7.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

Σ5 0,5   

ΥΟΕ 0,3   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,47   

Σ2 0,5   

Σ3 0,3   

Σ4 0,5   

Π.7.2 Κατάσταση 
& ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενων

Σ5 0,5   

ΥΟΕ 0,3   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,47   

Σ2 0,4   

Σ3 0,6   

Π.7 6η Τριμηναία 
Έκθεση Εργασιών 

19ος  
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.7.3 Έκθεση 
αξιολόγησης της 

πορείας 
υλοποίησης του 

έργου/ 
προτάσεις

Σ4 0,4   
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Σ5 0,5   

Π.7.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,3   

ΥΟΕ 0,3   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,17   

Σ2 0,3   

Σ3 0,3   

Σ4 0,3   

Π.8.1. Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ 

Σ5 0,3   

ΥΟΕ 0,3   

ΔΙΟΙ 0,4   

Σ1 0,1   

Σ2 0,3   

Σ3 0,3   

Σ4 0,3   

Π.8.2 Έκθεση 
Ολοκλήρωσης 
και συνολικού 
Απολογισμού 

του Έργου

Σ5 0,2   

Π.8

Έκθεση 
Ολοκλήρωσης & 
συνολικού 
Απολογισμού 
Έργου

20ος 
μήνας 
από την 
ανάρτηση 
της 
σύμβασης 
στο 
ΚΗΜΔΗΣ

Π.8.4 
Δημοσιότητα ΥΟΕ 0,2   

 

ΣΥΝΟΛΟ 91,12    
ΦΠΑ 24%    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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2.ΤΜΗΜΑ Β-ΔΡΑΣΗ 9.4.1

Κόστος Ανθρωπομήνα (Α/Μ) στελεχών Ομάδας Έργου:

Στέλεχος Κόστος Α/Μ με 14/12 
(περ/νται ΙΚΑ, φόροι )

2ΥΟΕ
2ΔΙΟΙ
ΥΟΕ
Σ1
Σ2,Σ3
Σ4
Σ5
Σ6
Σ7
Σ8
Σ9,Σ10
Σ11
Σ12,Σ16, Σ32
Σ17-Σ31
Σ33
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Πακέτα 
Παραδοτέ

ων 
Τίτλος

Χρόνος 
Υποβολ

ής
Παραδοτέα Στέλεχ

ος
Ανθρ/μήν

ες  

Μικτό 
Κόστος 
Α/Μ με 
14/12 

(περ/ντ
αι ΙΚΑ, 
φόροι 

Κόστος 
Στελέχο

υς 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολικό 
κόστος 

παραδοτέου 
χωρίς ΦΠΑ 

24% 

2ΔΙΟΙ 1,40   

2ΥΟΕ 0,50   

Σ1 0,40  

Σ2 0,20  

Σ3 0,20  

Σ4 0,65  

Σ5 0,74  

Σ6 0,60  

Σ7 0,90  

Σ8 0,69  

Π.1.1 Έκθεση 
σχεδιασμού 
και 
μεθοδολογία 
των δράσεων 
με 
χρονοδιάγρα
μμα

Σ9-
Σ10 0,35  

2ΔΙΟΙ 1,50   

2ΥΟΕ 0,50   

Σ32 1,00   

Π1

Επικαιροποιημ
ένη Έκθεση 
Οργάνωσης 
και 
Σχεδιασμού 
του Έργου

1 μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.1.2 Σχέδιο 
επικοινωνιακ
ών δράσεων, 
δημοσιότητας 
και 
προσέλκυσης  
ωφελούμενω
ν Σ33 0,50  

 

 

2ΔΙΟΙ 1,50   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,67   

Σ2 0,80   

Σ3 1,00   

Σ4 1,13   

Σ5 1,30   

Σ6 0,95   

Σ7 0,95   

Σ8 0,90   
Σ9-
Σ10 0,65   

Σ11 0,28   
Σ12,-
Σ16 1,70   

Π2

1η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

4 μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.2.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ17- 
Σ31 2,00   
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2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,80   

Σ4 1,12   

Σ5 1,26   

Σ6 0,95   

Σ7 0,95   

Σ8 0,85   
Σ9-
Σ10 0,65   

Σ11 0,27   
Σ12,-
Σ16 1,70   

Π.2.2 . 
Κατάσταση 
και Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενω
ν

Σ17- 
Σ31 2,00   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ32 1,35   

Π.2.3.  
Ημερίδα (1η) 

Σ33 2,00   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,75   

Σ4 1,00   

Σ5 0,90   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   
Σ17- 
Σ31 3,50   

Σ32 0,50   

Π.3.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ33 0,50   

Π3
2η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

7 μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.3.2 . 2ΔΙΟΙ 1,45   
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2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,50   

Σ4 1,00   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   

Κατάσταση 
και Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενω
ν

Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,17   

Σ2 0,40   

Σ3 0,50   

Σ4 0,70   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   
Σ17- 
Σ31 3,50   

Σ32 0,91   

Π.3.3.  Έκθεση 
αξιολόγησης 
της πορείας 
υλοποίησης 
του έργου/ 
προτάσεις 

Σ33 0,50   

2ΔΙΟΙ 1,50   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,75   

Π4
3η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

10ος 
μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.4.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ4 1,00   
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Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   
Σ17- 
Σ31 3,50   

Σ32 0,50   

Σ33 0,50   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,50   

Σ4 1,00   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   

Π.4.2 . 
Κατάσταση 
και Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενω
ν

Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,17   

Σ2 0,40   

Σ3 0,50   

Σ4 0,70   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   

Π.4.3.  
Επικαιροποίη
ση του 
Σχεδίου 
Δράσης του 
Έργου 

Σ9- 0,60   
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Σ10

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   
Σ17- 
Σ31 3,50   

Σ32 0,56   

Σ33 0,50   

2ΔΙΟΙ 1,10   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,75   

Σ4 0,80   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 2,27   

Π.5.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 1,00   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,50   

Σ4 0,80   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 2,27   

Π5
4η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

13ος 
μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.5.2 . 
Κατάσταση 
και Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενω
ν

Σ17- 
Σ31 3,50   
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2ΔΙΟΙ 1,00   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ1 0,32   

Σ2 0,40   

Σ3 0,50   

Σ4 0,60   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   
Σ12,-
Σ16 2,26   

Π.5.3.   
Έκθεση 
αξιολόγησης 
της πορείας 
υλοποίησης 
του έργου/ 
προτάσεις 

Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 1,50   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ32 1,35   
Π5.4 Ημερίδα 
(2) Σ33 2,00   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,75   

Σ4 1,00   

Σ5 1,00   

Σ6 1,00   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   
Σ17- 
Σ31 3,50   

Σ32 0,50   

Π.6.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ33 0,50   

2ΔΙΟΙ 1,45   

Π6
5η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

16ος 
μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.6.2 . 
Κατάσταση 
και Ψηφιακός 2ΥΟΕ 1,00   
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Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,50   

Σ4 0,80   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   

ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενω
ν

Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 1,45   

2ΥΟΕ 1,00   

Σ1 0,32   

Σ2 0,40   

Σ3 0,50   

Σ4 0,70   

Σ5 1,00   

Σ6 0,70   

Σ7 0,70   

Σ8 0,63   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,55   
Σ12,-
Σ16 3,00   
Σ17- 
Σ31 3,50   

Σ32 0,56   

Π.6.3.  
Επικαιροποίη
ση του 
Σχεδίου 
Δράσης του 
Έργου 

Σ33 1,00   

2ΔΙΟΙ 0,50   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,70   

Σ4 0,50   

Π7
6η Τριμηνιαία 
Έκθεση 
Εργασιών 

18ος 
μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π.7.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ5 0,50   
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Σ6 0,50   

Σ7 0,50   

Σ8 0,50   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,30   
Σ12,-
Σ16 2,25   
Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 0,50   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ1 0,50   

Σ2 0,50   

Σ3 0,50   

Σ4 0,40   

Σ5 0,50   

Σ6 0,40   

Σ7 0,50   

Σ8 0,50   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,50   
Σ12,-
Σ16 2,30   

Π7.2 . 
Κατάσταση 
και Ψηφιακός 
ατομικός 
φάκελος 
ωφελούμενω
ν

Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 1,00   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ1 0,17   

Σ2 0,40   

Σ3 0,50   

Σ4 0,50   

Σ5 0,50   

Σ6 0,70   

Σ7 0,60   

Σ8 0,60   
Σ9-
Σ10 0,60   

Σ11 0,30   

Π.7.3.  
Επικαιροποίη
ση του 
Σχεδίου 
Δράσης του 
Έργου 

Σ12,-
Σ16 2,25   
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Σ17- 
Σ31 3,50   

2ΔΙΟΙ 0,55   

2ΥΟΕ 0,75   

Σ32 1,00   
Π7.4 Συνέδριο

Σ33 1,50   

2ΔΙΟΙ 0,72   

2ΥΟΕ 0,50   

Σ1 0,10   

Σ2 0,25   

Σ3 0,15   

Σ4 0,30   

Σ5 0,20   

Σ6 0,20   

Σ7 0,20   

Σ8 0,20   
Σ9-
Σ10 0,18   

Σ11 0,15   
Σ12,-
Σ16 0,50   
Σ17- 
Σ31 1,75   

Σ32 0,50   

Π.8.1 Έκθεση 
Εργασιών και 
Δράσεων ανά 
Κ.Τ

Σ33 0,25   

2ΔΙΟΙ 0,73   

2ΥΟΕ 0,50   

Σ1 0,10   

Σ2 0,25   

Σ3 0,15   

Σ4 0,30   

Σ5 0,30   

Σ6 0,20   

Σ7 0,20   

Σ8 0,20   
Σ9-
Σ10 0,17   

Σ11 0,15   
Σ12,-
Σ16 0,50   

 
Εκθεση 
Ολοκλήρωσης 
Έργου

18ος 
μήνας 
από την 
ανάρτη
ση της 
σύμβασ
ης στο 
ΚΗΜΔΗ
Σ

Π8.2 Έκθεση 
Ολοκλήρωσης 
και συνολικού 
Απολογισμού 
του Έργου

Σ17- 1,75   
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Σ31

Σ32 0,50   

Σ33 0,25   

   290,75 0
                        
-   € 
                        
-   € 
                        
-   € 

ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ Ο Προσφέρων
[υπογραφή – σφραγίδα]
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