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Διακήρυξη  Διεθνούς 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: 

 

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής 

Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο 

πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας(Τμήματα Α και Β)» 

 

Τμήμα Α: «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας 
(Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας)» 

Τμήμα Β: «Πρόληψη και Έγκαιρη διάγνωση της Άνοιας  
(Συμβουλευτικός “Σταθμός” για την Άνοια στο Δήμο Ιλίου) 
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Συνολική 

Ενδεικτική 

Τιμή Δαπάνης 

Συνολική Ενδεικτική 

Τιμή Δαπάνης με ΦΠΑ   
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προ ΦΠΑ   € 

Τμήμα Α: «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού 

και της Οικογένειας Ψυχοπαιδαγωγικό 

Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας)» 

403.070,00  499.806,80 

Τμήμα Β:  «Πρόληψη και Έγκαιρη 

διάγνωση της Άνοιας  (Συμβουλευτικός 

“Σταθμός” για την Άνοια στο Δήμο Ιλίου) 
259.340,00  321.581,60 

ΣΥΝΟΛΑ 
662.410,00 821.388,40 
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Συνοπτικά Στοιχεία Έργου 

Τίτλος Έργου 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 
Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των 
Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 
της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β) 

Αναθέτουσα Αρχή Δήμος Ιλίου 

Φορέας Λειτουργίας Δήμος Ιλίου 

Φορέας Υλοποίησης Δήμος Ιλίου 

Τόπος παράδοσης – Τόπος παροχής 
Υπηρεσιών 

Δήμος Ιλίου 

CPV 
79416100-4, 85300000-2, 79415200-8, 92331210-5 (κοινό σύνολο των δύο 
Τμημάτων) 

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:  821.388,40 € (προ-
ϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 662.410,00 €, ΦΠΑ 24%: 158.978,40 € και θα βα-
ρύνει τον Κ.Α.Ε. 60.6142.0002 

Χρηματοδότηση έργου 

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από:  ΕΚΤ, Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και από 
εθνικούς πόρους  

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 21 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι 
μετά την 1/07/2023 

Διάρκεια σύμβασης  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 21 μήνες 

Ημερομηνία Ανάρτησης TED 10/03/2021 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 11/03/2021 

Ημερομηνία Ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ 11/03/2021 

Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 11/03/2021 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 7/198 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής  www.ilion.gr 11/03/2021 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης 30/03/2021 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 01/04/2021 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή:09/04/2021, ημέρα Παρασκευή ώρα 15:00 

Έντυπη Υποβολή: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη 
μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 
τους. 

Τόπος και τρόπος κατάθεσης προ-
σφορών 

Ηλεκτρονική Υποβολή: 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ηλεκτρονική μορφή) 

Μέσω πρωτοκόλλου (έντυπη μορφή)  

Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγι-
σης προσφορών 

15/04/2021και ώρα 10:00 

 

Η προς παροχή υπηρεσία θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό εξόδου του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικού έτους 2021 και των αντίστοιχων κωδικών που θα προβλεφθούν για τα 

οικονομικά έτη 2022 και 2023 όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

ΕΤΗ 
Κωδικός Αριθμός Εξόδου ΠΟΣΟ 

2021 60.6142.0002 246.506,54 € 

2022 60.6142.0002 460.045,46 € 

2023 60.6142.0002 114.836,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ 821.388,40 € 
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1 Αναθέτουσα Αρχή και αντικείμενο Σύμβασης 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δήμος Ιλίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κάλχου 48-50 

Πόλη Ίλιον 

Ταχυδρομικός Κωδικός 13122 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS ΕL302 

Τηλέφωνο +30 2132030136 

Φαξ 2102626299 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@ilion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ. Κρητικός 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.ilion.gr 

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΔΔ, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή 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 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής http://www.ilion.gr/ 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

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 
 

Η Σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Έντα-
ξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής»   
του Ε.Π. Αττική 2014-2020» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την 10209 Από-
φαση, κωδικό ΟΠΣ 5063309 και κωδ. ΣΑΕ2020ΕΠ08510141. 

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

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης 

Το Έργο αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και δράσεων πρόληψης και  
αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, 
Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου 
Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» και ειδικότερα: 

• στην πολλαπλή στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας με την μορφή 
«Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας» στο Δήμο Ιλίου (Τμήμα Α) και, 

• στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της Άνοιας, με τη μορφή «Συμβουλευτικού 
Σταθμού  για την Άνοια» στο Δήμο Ιλίου (Τμήμα Β). 

Η αναφορά του «Κέντρου Παιδιού & Οικογένειας» και του μορφή «Συμβουλευτικού 
Σταθμού  για την Άνοια» γίνεται ως σημείων αναφοράς και αναγνώρισης  των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και δεν αφορά στην σύσταση νέων αυτοτελών Κοινωνικών Δομών. 

Η Διακήρυξη απευθύνεται σε  

• ως προς το Τμήμα Α’ του Έργου σε οικογένειες και μέλη αυτών με έμφαση σε παιδιά, 
έφηβους και νέους που διαβιούν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα διακρίσεων και, 

• ως προς το Τμήμα Β’ του Έργου σε ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια  και στις οι-
κογένειες που συμβιούν ή τους φροντίζουν. 

Αν και το Έργο χαρακτηρίζεται από κοινά CPV, η διαφοροποίηση του φυσικού αντικειμένου 
(πολλαπλή στήριξη του παιδιού vs πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της άνοιας), των 
ωφελουμένων και, κυρίως, της αναγκαίας επιστημονικής προσέγγισης σε επίπεδα 
πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και περιβάλλοντος, καθώς και των απαιτούμενων 
ειδικοτήτων,  τεκμηριώνει την ανάγκη  δυνητικής διαφοροποίησης των υποψηφίων 
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αναδόχων, χωρίς όμως να αποκλείει την συμμετοχή ενός υποψηφίου και στα δύο Τμήματα 
του Έργου. 

Η  ανάλυση των επιμέρους υπηρεσιών ανά Τμήμα γίνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας 
(Παράρτημα Α1 για το Τμήμα Α’ και Παράρτημα  Α2 για το Τμήμα Β’). 

Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος του παρόντος Έργου, 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, στο πλαίσιο των οποίων θα 
αναδεικνύονται καλές πρακτικές και θα μεταφέρονται σχετικές εμπειρίες που σχετίζονται 
με την ουσία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης των διακρίσεων 
και της βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης στη Δυτική Αθήνα. 

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

 

Είδος CPV Τμήμα Α Τμήμα Β 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 
79415200-8 Χ X 

Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 
85300000-2 Χ X 

Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 92331210-5 Χ  

Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες 
Σχέσεις 

79416100-4 Χ Χ 

 

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

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έναν μήνες (21) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 1/07/2023. 

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. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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- Νόμος 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.» 

- 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.» 

- Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 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» 

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

- Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»,  

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

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

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

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

- 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 
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της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν μρ την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 
335)»,  

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

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

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

- Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»όπως ισχύει, 

- Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 

- Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25Α) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  

- Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64Α) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

- Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ 63Α) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών», 

- Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34Α) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία,  

- ΥΑ. 56902/2017 (ΦΕΚ 1924Β) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- ΥΑ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Β) του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης» 

- Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των 
οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 
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2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την 
αναθεώρηση του CPV. 

- 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, 

- Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. C(2014) 3542_final/23-05-2014 για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την 
εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 − 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της 
(Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001). 

- Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. C(2014) 10170 
final/18.12.2014, που αφορά την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για την Περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα [CCI 
2014GR16M2OP012]. 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά 
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την 
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα. 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς 
τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον 
προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την 
ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία. 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για 
τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου. 

- ΚΥΑ Αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ/1217/2015 (ΦΕΚ 2784Β) Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού - Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και 
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2014 – 2020». 

- ΥΑ Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ 3521Β) Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020». 

- Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

- Την με αρ. πρωτ. 3476/30-7-2020 Απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ 
“Ένταξη της πράξης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και 
Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής 
Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της 
ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» (Δράση 9.3.1)”, με κωδικό MIS 5063631  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αττική’», καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής 

- Την με αρ. πρωτ ΑΠ 4184/22-9-2020 Απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
ΑΣΔΑ “Ένταξη της πράξης «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής 
Στήριξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας και Προώθησης της 
Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 
της Δυτικής Αθήνας» (Δράση 9.4.1)”, με κωδικό MIS 5063644 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ‘Αττική’», καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής 
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- Τη ΣΑΕ 0851 με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
του έργου με ενάριθμο  Κωδικό Έργου: 2020ΕΠ08510141 

- Το με ΑΔΑΜ: 21REQ008197642 2021-02-25 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της 
«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των 
Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και 
Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Ιλίου (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΣΣΩ»,  

- Το με αριθμ. πρωτ. 13989/25-02-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 

- Υπ’ αριθ. 14706/01-03-21 (ΑΔΑ: 65ΩΔΩΕΒ-ΣΧΓ), (ΑΔΑΜ:21REQ008217201) Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Ιλίου. 

- Την με αρ. πρωτ.  915/02-03-2021 διατύπωση της σύμφωνης του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης ΑΣΔΑ,   

- Υπ’ αριθ. 083/15852/04-03-21 (ΑΔΑ: 6ZFOVEB-BI4) απόφασης της ΟΕ του Δήμου Ιλίου 
περί «έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης, τρόπου 
εκτέλεσης, συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
υποβαλλόμενων προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής», 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/04/21 και ώρα  15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 01/04/21, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:00  

1.6 Δημοσιότητα 

1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
05/03/2021 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 (ΑΔΑΜ) στις 11/03/2021 

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
107229 
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- Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) στάλθηκε για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις 11/03/2021 

- Η 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  στις 11/03/2021 

- Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL): www.ilion.gr/στην διαδρομή  11/03/21 

- Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ (ΑΣΔΑ) 

 

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 Ιλίου. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

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. 
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2 Γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής 

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 048-121002 Προκήρυξη της Σύμβασης, με τα Παραρτήματά της, 
όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

2. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο 
της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

5. το σχέδιο της Σύμβασης. 

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 
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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. 

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 συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188Α). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (ΦΕΚ 188Α).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

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 
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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.  

Οι Εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρέχονται στο 

Παράρτημα Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσας 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

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, 
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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 και 5 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξε-
ων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφο-
ράς. 

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

Διευκρινίζεται ότι δε δύναται Οικονομικός Φορέας παράλληλα να υποβάλει προσφορά αυ-
τοτελώς 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 ί-
διος έχει υποβάλλει σχετική προσφορά. Επί ποινή απορρίψεως του συνόλου των κατατε-
θειμένων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο Οικονομικός Φορέας και αποκλεισμού από 
το διαγωνισμό, δεν δύνανται να συντρέχουν άνω της μιας ιδιότητας εκ των προαναφερθει-
σών στο πρόσωπο του ίδιου Οικονομικού Φορέα. 

2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολής συμμε-
τοχής σύμφωνα με το Παράρτημα Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στα ακόλουθα ποσά για κάθε Τμήμα: 

• των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) για το Τμήμα Α,   

• των πέντε  χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για το Τμήμα Β . 

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει  και στα δύο Τμήματα του παρόντος 
διαγωνισμού θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλει δύο διαφορετικές εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής για κάθε Τμήμα, ως ανωτέρω. 

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 κάθε Τμήματος. 

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 
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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. 

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. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

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: 

Α. Όταν  υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους α-
κόλουθους 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),  

β) 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 παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

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), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέ-
λη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

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 ημε-
ρομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

Β. 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/και  
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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. 

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. 

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.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α  ́ και β  ́ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 
καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  ή 
άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. 
α  ́ και β  ́ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
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 διακανονισμού.»  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

Κατ’ εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται όταν ο αποκλεισμός 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 
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δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73, 
του Νόμου 44122016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

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. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 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) 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,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα 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 σοβαρών ψευδών 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 παρούσας,  
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(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 εξ 
αμελείας 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 του σχετικού 
γεγονότος.  

(ι) Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και των μετέπειτα τροποποιήσεων αυτού, όπως ισχύει και 
εφαρμόζεται σήμερα (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

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 

Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω 
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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 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. 

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. 

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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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 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
απαιτείται: 

 Να έχουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) κλεισμένες τελευταίες οικονο-
μικές χρήσεις (2018-2020), ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της 
παρούσας (του/των τμημάτων που συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος ), ή τις οικονο-
μικές χρήσεις κατά τις οποίες ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται, αν είναι λιγό-
τερες από τρεις, ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισμού της παρούσας.  

 Τα ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού της διακήρυξης, χωρίς 
δηλαδή να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξία, η 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 
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2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
απαιτείται: 

Α) Για λόγους διασφάλισης ενός ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού και ενόψει του 
πολύ περιορισμένου αριθμού διαγωνισμών με συναφές αντικείμενο που προκηρύχθηκαν 
κατά τα τελευταία χρόνια, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών συμβάσεων παροχής 
συναφών υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν τα πέντε (5) τελευταία έτη, ήτοι 
από το έτος 2016 και μετά (2016-2020).  

Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο περιεχόμενο κάθε Τμήματος, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

ΤΜΗΜΑ Α: 

Οι Οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης του 
Τμήματος Α’ της παρούσας απαιτείται κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών 
(2016-2020) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς τέσσερα 
(4) έργα, ένα  από την κάθε μία από τις ακόλουθες παρακάτω κατηγορίες:  

1. Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ευπαθών ομάδων 
(λ.χ. δομές, μονάδες, οικοτροφεία κ.λπ.), 

2. Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ψυχικά ασθενών  
(λ.χ. στην κοινότητα ή σε προστατευόμενο περιβάλλον), 

3. Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης ευπαθών ομάδων, κατά προτίμηση σε υπηρεσίες 
πρώιμης παιδικής παρέμβασης (ΠΠΠ), σε στήριξη της οικογένειας κ.λπ., 

4. Υποστήριξη της Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών της Αυτοδιοίκησης (Κοινωνικό 
Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό Φαρμακείο κ.λπ.). 

ΤΜΗΜΑ Β: 

Οι Οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης του 
Τμήματος Β’ της παρούσας απαιτείται κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών 
(2016-2020) και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς πέντε 
(5) έργα, ένα  από την κάθε μία από τις ακόλουθες παρακάτω κατηγορίες 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ:  

1. Εμπειρία στη λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών ή Ειδικών Δομών ή/και παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών για την άνοια, 

2. Ερευνητικές δράσεις ή/και εκπαιδευτικές  δράσεις υποστήριξης των ατόμων με άνοια 
και των οικογενειών τους αλλά και σε επαγγελματίες υγείας με έμφαση στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση,. 

3. Υποστήριξη ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους με κατ’ οίκον δράσεις,  
4. Αξιοποίηση / χρήση ψηφιακών μέσων για την υποστήριξη των ατόμων με άνοια και 

των οικογενειών τους. 
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5. σχεδιασμός ή  ανάπτυξη ή υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της 
άνοιας, με έμφαση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί είτε στο Δημόσιο, είτε 
σε εποπτευόμενο Φορέα  του Δημοσίου ή/και της Αυτοδιοίκησης ή/και του ιδιωτικού 
τομέα, ή να έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή διεθνών δικτύων 
συνεργασίας. 

Τα σχετικά έργα πρέπει αθροιστικά να έχουν συνολικό προϋπολογισμό ανά Τμήμα ύψους 
τουλάχιστον ίσου με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Για τον υπολογισμό της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία βεβαίωσης 
παραλαβής του κάθε Έργου. 

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) Να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση του υπό ανάθεση  
έργου.  

 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου, που θα 
απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, η οποία ανά Τμήμα έχει ως εξής: 
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ΤΜΗΜΑ Α: 

 

Ομάδα Έργου / Κωδικοποίηση Ειδικοτήτων Μέλη Senior Median Junior 
Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1   21,00 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2  2  25,00 

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Φιλόλογος, 
Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος 

1   1 10,00 

3δ. Κοινωνικός Επιστήμονας: Νομικός 1   1 4,00 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της 
ψυχολογίας 

1   1 12,00 

5. Παιδοψυχολόγος 1  1  21,00 

6. Λογοθεραπευτής 1   1 18,20 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα 
συναφή με Εργοθεραπεία 

1  1  21,00 

13. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής 
Απασχόλησης (Γυμναστής, Καθηγητές, 

Μουσικοί, μέλη θεατρικών ομάδων, 
εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών  κ.λπ.) 

1   1 12,00 

16γ. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: Άλλες 
ειδικότητες ή επαγγέλματα 

1  1  17,00 

18. Σύμβουλος δικτύωσης και κινητοποίησης 
Κοινωνικών Ομάδων, Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ. 

1   1 10,00 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος 
Επικοινωνίας, Social Media specialist κ.λπ. 

1  1  10,00 

22. Ειδικός Παιδαγωγός 1   1 14,00 

Σύνολο Στελεχών Ομάδας Έργου Τμήματος Α’ 14 1 6 7 195,20 

 

ΤΜΗΜΑ Β: 

 

Ομάδα Έργου / Κωδικοποίηση Ειδικοτήτων Μέλη Senior Median Junior 
Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1   21,00 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2  2  25,00 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της 
ψυχολογίας 

1   1 10,00 

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, 
Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος) 

1   1 4,00 

10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα 1   1 12,00 
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Ομάδα Έργου / Κωδικοποίηση Ειδικοτήτων Μέλη Senior Median Junior 
Προβλεπόμενος 
Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

συναφή με Φυσιοθεραπεία 

11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα 
συναφή με Νοσηλευτική 

1  1  21,00 

16α. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: ad hoc 
π.χ.  ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, Ιατρός νευρολόγος, Ιατρός 
ψυχίατρος κ.λπ. 

1   1 18,20 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος 
Επικοινωνίας, Social Media specialist κ.λπ. 

1  1  21,00 

20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη 1   1 12,00 

Σύνολο Στελεχών Ομάδας Έργου Τμήματος Β’ 13 1 5 7 129,40 

Τα αναλυτικά προσόντα των Στελεχών ανά Ειδικότητα και επίπεδο εμπειρίας φαίνονται 
στον Πίνακα 2 των Παραρτημάτων των Μελετών των Τμημάτων Α’ και Β’ (Παράρτημα Α’ της 
παρούσας, Ενότητες 7.1 και 7.2). 

Η στην συνέχεια  του κειμένου αναφορά του όρου «‘Έργο» θα αναφέρεται στο κάθε Τμήμα 
ξεχωριστά και αυτοτελώς.  

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 Ομάδες Έργου  ανά Τμήμα, διακριτά και όχι επικαλυπτόμενα, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις που ακολουθούν.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του σαφή  και 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης του κάθε Τμήματος ξεχωριστά, 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 
οικείο Τμήμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτική και εντός των 
προδιαγραφών εκπόνηση του φυσικού αντικειμένου κάθε Τμήματος. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το σύστημα 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. 

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 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 32/198 

 

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 στην 
προσφορά. 

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. 

 

2.2.7 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας 

Το αντικείμενο των Έργων δεν προϋποθέτει την υιοθέτηση Προτύπων Διασφάλισης 
Ποιότητας. Στην μεθοδολογία του οι υποψήφιοι θα αναφέρουν τις επιστημονικές 
διεργασίες, εργαλεία και συστήματα που συνάδουν διεθνώς με την ιδιαιτερότητα του 
αντικειμένου κάθε Τμήματος και διασφαλίζουν τους όρους ποιότητας, συνέπειας και 
λογοδοσίας  της υλοποίησης κάθε Τμήματος διακριτά, καθώς και τη διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων, όπως διακριτά ορίζεται και στην συνέχεια.. 
 

2.2.8 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας 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, ιδίως 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 
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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.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 ΕΕΕΣ 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 
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Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στην παρούσα, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν 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 2.2.8). 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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.  

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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

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

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: 

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. 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 
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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 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ 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 και υπεύθυνη δήλωση 
του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – 
κύριας και επικουρικής – στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου τα 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 
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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. 

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. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005» και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

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. 

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 
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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: 

I. 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.  

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 πέντε (5) τελευταία έτη πριν την 
ημ/νία υποβολής προσφορών (2016-2020), 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 Πελάτης 
Τίτλος έργου / 

Αντικείμενο 
Διάρκεια 
εκτέλεσης 

Προϋπολογισμός 
% 

συμμετοχής 
Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης* 

1   __/__ - __/__ € %  
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α/α Πελάτης 
Τίτλος έργου / 

Αντικείμενο 
Διάρκεια 
εκτέλεσης 

Προϋπολογισμός 
% 

συμμετοχής 
Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης* 

2       

3       

4       

5       

6       

Σύνολο  συμμετοχής Οικ. Φορέων   

* Τύπος και Ημερομηνία έκδοσης. 

2. Στοιχεία Τεκμηρίωσης: Εάν ο πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής, 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. 

3. Εάν ο Οικονομικός Φορέας λειτουργεί ως «Δικαιούχος» Πράξης Συγχρηματοδοτούμενου 
Προγράμματος και Πελάτης Δημόσιος Φορέας ή Φορέας της Αυτοδιοίκησης, 
υποβάλλεται η Απόφαση Ένταξης ή/και ισοδύναμο Έγγραφο, όπως ορίζεται στα οικεία 
ΣΔΕ και στην Πρόσκληση της Πράξης (λ.χ. Μνημόνιο Συνεργασίας, Προγραμματική 
Σύμβαση κ.λπ.), καθώς και αποδεικτικό έγγραφο έναρξης της υλοποίησης της Πράξης ή 
του οικείου Υποέργου που  θα επικαλεσθεί ο Υποψήφιος. Στην περίπτωση αυτή  και 
όταν η Πράξη είναι πολυετής, για να καλύπτει την απαίτηση, θα πρέπει να έχει 
ενεργοποιηθεί και να υλοποιείται τουλάχιστον ένα έτος πριν τη δημοσίευση της 
παρούσας 

4. 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 το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο και οι 
ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν στο έργο, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

α/α 
Ονοματε-
πώνυμο 

Εταιρεία* 
Θέση 
στην 
Ο.Ε. 

Δράση 
Ειδικότητα 

Γνωστικό 
Αντικείμενο 

% 
συμμετοχής 

Ανθρωπομήνες 

1         

2         

3         

4         
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α/α 
Ονοματε-
πώνυμο 

Εταιρεία* 
Θέση 
στην 
Ο.Ε. 

Δράση 
Ειδικότητα 

Γνωστικό 
Αντικείμενο 

% 
συμμετοχής 

Ανθρωπομήνες 

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. 

5. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει όλων των μελών της Ομάδας 
Έργου, με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της  υπογραφής 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) αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής μέσω του 
gov.gr. 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. 

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

7. 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 Περιγραφή τμήματος Έργου που θα 
αναλάβει ο Υπεργολάβος 

Επωνυμία, Στοιχεία επικοινωνίας, 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 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. 

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 
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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, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ψηφιακής υπογραφής μέσω του 
gov.gr. 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.6. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 και εφόσον προβλέπεται από 
την παρούσα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά ISO ή ισοδύναμα στα 
πεδία που αναφέρονται σ’ αυτή, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής. 

Β.7. 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 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.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
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νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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 σύστασή 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.8. 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.  

Β.9. 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.10.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.  

Β.11. Όλες οι Υ/Δ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σαφείς και συνδεδεμένες με το 
κάθε φορά ζητούμενο από τη διακήρυξη, χωρίς αμφισημίες ή αποδοχή υπό όρους 
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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, κοινών για τα Τμήματα Α και Β: 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
(σβ) Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 
Μέγιστος Αριθμός 

Σελίδων 

1 
Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση της Υλοποίησης 

του Έργου 
70% 40 

1.1 
Το Ειδικό Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο, Στόχοι και 

αναμενόμενα αποτελέσματα 
5% 4 

1.2 
Κατανόηση ειδικών απαιτήσεων του Έργου, με βάση τους επιμέρους 
«Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ) και της Κωδικοποιημένες Υπηρεσίες (ΚΥ) 

αυτού 
12% 4 

1.3 
Μεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωσης του «Έργου», λαμβάνοντας  

υπόψη τους επιμέρους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ) και τις 
Κωδικοποιημένες Υπηρεσίες (ΚΥ) αυτού 

12% 7 

1.4 
Ειδικά Επιστημονικά Εργαλεία, Μεθοδολογίες και Συστήματα που 

προάγουν και διασφαλίζουν την ποιοτική εκτέλεση του Έργου 
12% 7 

1.5 
Οργάνωση, των «παραπομπών» των ωφελουμένων, με βάση τις 
αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της 

Αναθέτουσας Αρχής 
4% 4 

1.6  Πρόβλεψη και Εφαρμογή Υγειονομικώνν Πρωτοκόλλων Covid-19  10% 3 

1.7 
Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι και συνεκτίμηση της συμμόρφωσης με τα 

προβλεπόμενα στο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά 
Δεδομένα 

5% 3 

1.8 Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Οργάνωση Παραδοτέων 5% 5 

1.9 
Τεκμηρίωση πρόσθετων αναγκαίων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες 

και πιθανά δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας 
5% 3 

2 Ομάδα «Έργου» (Ο.Ε.) 30% 15 

2.1 

Σχήμα Συντονισμού, Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου»,  
λαμβανομένων υπόψη της επιλογής Υπ.Ο.Ε. και της επιμέρους 

Στελέχωσης της Ο.Ε., με κάλυψη των επιμέρους «Κοινωνικών Τομέων» 
(ΚΤ) και των Κωδικοποιημένων Υπηρεσιών (ΚΥ) με την απαιτούμενη 

Ειδικότητα 

10% 5 

2.2 Στελέχωση και καταλληλότητα της Ομάδας «Έργου» 20% 10 

Σύνολο Σελίδων Προσφοράς                                                                              100% 55 

3. 

Παράρτημα: 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 του Παραρτήματος Ε’. Η 
Αναθέτουσα Αρχή, σε κάθε φάση της αξιολόγησης της προσφοράς, 

- - 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 
(σβ) Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 
Μέγιστος Αριθμός 

Σελίδων 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις, δικαιολογητικά και 

βεβαιώσεις από τα Στελέχη του Υποψηφίου, συνολικά η 
εξατομικευμένα. 

 

Η σύνταξη του κειμένου της Τεχνικής Προσφοράς  θα ακολουθήσει ενιαίους κανόνες για 
όλους τους υποψηφίους, για λόγους διαφανούς, ομοιογενούς και ισότιμης κρίσης των 
Προσφορών τους. Συγκεκριμένα,  το κείμενο της Τεχνικής Προσφοράς θα ακολουθήσει επί 
ποινή αποκλεισμού τη δομή και τα περιεχόμενα του παραπάνω 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 Ειδικό 
Περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο, Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα, 
1.2  … 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, σελίδα 5ο τίτλος και το περιεχόμενο της 
υποενότητας 1.1). κοκ 

• Όλες οι σελίδες, του κειμένου της Προσφοράς επίσης επί ποινή αποκλεισμού, θα 
είναι «κάθετου προσανατολισμού» (proτtaitoriented).  

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

Διευκρινίζεται ότι στο κριτήριο 1.4, 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 ΚΤ/ΚΥ και στα 
αναμενόμενα αποτελέσματα ανά υπηρεσία και, συνολικά, στο Έργο, θα βαθμολογείται με  
<100. 
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2.3.2 Κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε Κριτηρίου ορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης (υποχρεωτικές) ενώ αυξάνεται μέχρι 
150 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τόσο της διακήρυξης, 
όσο και του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

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

Ειδικότερα:  

Η Ενότητα «Μεθοδολογική Προσέγγιση του «Έργου»» περιέχει αναλυτική περιγραφή του 
τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 

 

1. στην αναλυτική, πλήρη και ολοκληρωμένη αντίληψη του υποψηφίου ως προς το ειδικό 
περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται το Έργο, στους στόχους και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του 

2. στην κατανόηση ειδικών απαιτήσεων του Έργου, με βάση τους επιμέρους 
«Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ) και τις Κωδικοποιημένες Υπηρεσίες (ΚΥ) αυτού και τη 
σύνδεση αυτών με την επιμέρους Ομάδα-Στόχο,  

3. στην τεκμηρίωση της πληρότητας και επάρκειας της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
υλοποίησης του «Έργου», λαμβάνοντας  υπόψη τους επιμέρους «Κοινωνικούς Τομείς» 
(ΚΤ) και της Κωδικοποιημένες Υπηρεσίες (ΚΥ) αυτού. 

4. στην ανάλυση και στον τρόπο αξιοποίησης ειδικών επιστημονικών εργαλείων, 
μεθοδολογιών και συστημάτων, καθώς και στην ανάλυση της εφαρμογής τους ανά 
στάδιο διάγνωσης, πρόληψης, θεραπείας κ.ο.κ. που προάγουν και διασφαλίζουν την 
ποιοτική εκτέλεση του Έργου και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του. 

5. στην οργάνωση, παρακολούθηση και ανάδραση της πληροφορίας των «παραπομπών» 
των ωφελουμένων προς τις Υπηρεσίες και τα στελέχη πεδίου της Αναθέτουσας Αρχής, 
με βάση τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

6. στην πρόβλεψη και εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων Covid-19 σε όλα τα 
επίπεδα, ρόλους, σχέσεις επαφές και διεπαφές που απαιτούνται για την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του Έργου. 

7. στην ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων και των κινδύνων, καθώς και της συνεκτίμησης της 
συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στο Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα 
Προσωπικά Δεδομένα. 

8. στην ρεαλιστικότητα και πληρότητα του Χρονοδιαγράμματος των παρεχόμενων 
Υπηρεσιών, συνδυαστικά με το περιεχόμενο και την οργάνωση των συμβατικών 
Παραδοτέων. 
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9.  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 προσέγγιση, η μέθοδος και τα πεδία 
μεταφοράς ειδικής τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η Ενότητα «Ομάδα Έργου» 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 του Υπευθύνου της Ο.Ε. και της επιμέρους Στελέχωσης 
με κάλυψη των επιμέρους «Κοινωνικών Τομέων» (ΚΤ) και των Κωδικοποιημένων Υπηρεσιών 
(ΚΥ) με την απαιτούμενη Ειδικότητα.  

2. 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. 

2.3.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη των Τεχνικών Προσφορών 

Για τη βαθμολόγηση και κατάταξη των Τεχνικών Προσφορών προβλέπονται τα ακόλουθα: 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

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

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

Βi = (Σ1 * Β1) + (Σ2 * Β2) + ……+ (Σν * Βν) 

Όπου: 

Βi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 

Σν = Συντελεστής Βαρύτητας Κριτηρίου ν 

Βν = Βαθμολογία Κριτηρίου ν 
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο Λ, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Λi = 0,85 * (Βi / Βmax) + 0,15 * (Κmin / Κi) 

όπου: 

Λi = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

Βi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 

Βmax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

Κi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 

Κmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

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. 

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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φά-
κελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4 412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υ-
πουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924Β, 02/06/2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε-
ΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγρα-
φής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογρά-
φουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρό-
σφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγ-
μένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώ-
σεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 
ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή 
ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογρα-
φής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλω-
ση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέ-
σω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υ-
πουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 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. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με 
το Παράρτημα Α και το άρθρο 2.3.1Κριτήρια ανάθεσης της παρούσας και την οικο-
νομική τους προσφορά συμπληρώνοντας το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παραρ-
τημα ΣΤ. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των αναφερθέντων στην 
τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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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: 

α)  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

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 
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H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, αφενός  στις προηγούμενες ενότητες της παρούσας 
και, ιδίως τις υποενότητες 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 και, αφετέρου, στο Παράρτημα Α, 
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 στην παρούσα και στη Διακήρυξη και στο Παράρτημα Α. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, για αυτό 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 (σε συμπιεσμένη μορφή και 
κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf).   

Σημειωτέον ότι η τεχνική προσφορά θα είναι ξεχωριστή για κάθε τμήμα (ομάδα έργου,  
κείμενο τεχνικής προσφοράς κλπ). Δηλαδή σε περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας 
συμμετάσχει στα δύο τμήματα θα πρέπει να καταθέσει δύο τεχνικές προσφορές ( μία για 
κάθε τμήμα) 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / 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 η-
λεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο «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.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δε  δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 
την παράταση αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

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 αρμοδία 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 διενέργειας του διαγωνισμού. 
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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. 

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 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 είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

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 δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω 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 ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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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) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης, 
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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 (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 των φακέλων δικαιολογητικών και τεχνικής όλων 
των διαγωνιζομένων την 15/04/2021 και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου . 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
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προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα 
κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες , μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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 να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

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

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 
συμπληρώνεται, 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. 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
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Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων 
των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 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 που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 
του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 
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άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

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 ΕΕΕΣ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 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 ΕΕΕΣ, 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (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 δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 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 κατά τα οριζόμενα ανωτέρω  και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
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προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 
σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 
διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
372 του ν.4412/2016, 

β) (δεν αφορά) και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 
104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού,θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 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.  

Σχέδιο συμφωνητικού περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ’ της προύσης. Σε αυτό θα 
ενσωματωθεί προσάρτημα για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων που διέπουν την 
σύμβαση, με βάση τις κατευθύνσεις του Κανονισμού GDBR. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 60/198 

 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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.  

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

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

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 προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ 
εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά 
και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι..  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμε-
να στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την 
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 , σύμφωνα 
και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η 
Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν 
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας . 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 
αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι 
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της 
συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 
απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα 
άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και 
της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και 
όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση ή της πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
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προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 
ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως 
και 371 του ν. 4412/2016. 

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 παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο 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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

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 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

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. 
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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. 

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 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. 
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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.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει 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, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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4.5.1 Παράταση 

Παράταση του Έργου γίνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου ΕΦΔ, εκτός εάν έχει 
εκδοθεί αρμοδίως οριζόντια απόφαση για την παράταση των Πράξεων, με επιφύλαξη των 
παραπάνω άρθρων. Στην εξέταση της παράτασης λαμβάνεται, μεταξύ άλλων, υπόψη και η 
εμπρόθεσμη υλοποίηση της Πράξης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2 

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  

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. 
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5 Ειδικοί όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 

5.1 Παραδοτέα και Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας 
κάθε τμηματικής παράδοσης, σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής 
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 όπως προβλέπονται στην οικεία 
Ενότητα των μελετών του παραρτήματος, διακριτά για κάθε Τμήμα  (Α,Β).  

Κάθε Παραδοτέο ια έχει κοινή εισαγωγή και, στην συνέχεια, διακριτές Ενότητες για κάθε 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. 

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 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). 

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

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Η εφαρμογή κράτησης 2% εξαρτάται από την έκδοση της ΚΥΑ της παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/16 όπως ισχύει. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υ-
ποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατά-
ξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομέ-
νων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 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.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλετε, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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, επι-
βάλλονται 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 τμηματι-
κών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του έργου που παρασχέθηκε εκπρόθεσμα, 

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 ανα-
καλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφο-
ρούν 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. 
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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), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 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 προ-
σφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 
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 άλ-
λης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινό-
μενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυ-
γή, 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 προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προ-
σφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6 Ειδικοί όροι εκτέλεσης 

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 προβλεφθεΊ) 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  21 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και 
σε κάθε περίπτωση όχι μετά την 1/07/2023. 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, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
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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. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016, όπως 
ισχύει. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 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 αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

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. 

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 καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Νόμου 4412/2016 όπως 
ισχύει. 
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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. 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 αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 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 προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

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 αφορά) 

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 
συμβάσεων.  
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 
αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 
παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

6.7 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει διακινεί κλπ. 
προσωπικά δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του 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. 

6.8 Τελικοί  Όροι 

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιου-
δήποτε όρου των Τευχών Δημοπράτησης συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η 
ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της 
προσφοράς του Διαγωνιζομένου (με την επιφύλαξη του άρθρου 102 Ν. 4412/2016). Η συμ-
μετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 
όρων της παρούσας και των παραρτημάτων της από τον συμμετέχοντα. 
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7 Παραρτήματα  
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7.1 Παράρτημα Α – Συνολική Αποτύπωση του Έργου και επιμέρους Μελέτες των 
Τμημάτων Α και Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ Α 
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Περιβάλλον του Έργου 

Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή 

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Ιλίου και, συγκεκριμένα, η Δ/νση 

Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας (ΔΚΠΥ)του Δήμου Ιλίου. 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου 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. 

Αποτελείται από πέντε (5) τμήματα:  
1. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας 
2. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Παροχών 
3. Τμήμα Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής 
4. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής (Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας) 
5. ΚΑΠΗ 

 

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) τελεί υπό την 

εποπτεία του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα : 

• το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Παροχών 

• από το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής, το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 

 

Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Δομές και 

Υπηρεσίες του Δήμου 

 

Ο Δήμος Ιλίου εμφανίζει υψηλά ποσοστά φτώχειας και ακραίας φτώχειας, καθώς και 

αυξημένες ανάγκες ψυχοκοινωνικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων, όπως και οι 

λοιποί Δήμοι της Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με έρευνα του Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής. 

Έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η πρόληψη και 

υγειονομική  φροντίδα, η κατ’ οίκον βοήθεια και προστασία των ηλικιωμένων, η εν 

γένει υποστήριξη των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με στόχο τη 
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διευκόλυνση της πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά και τον περιορισμό του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, 

τις παρακάτω δράσεις : 

• Υποδοχή 5.500 ωφελουμένων από το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για τις 

ακόλουθες υπηρεσίες : Εργασίες ΚΕΑ, Επίδομα Στέγασης, Προνοιακό 

Επίδομα, Υποδοχή- Ενημέρωση- Υποστήριξη, Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ένταξης (Αιτήσεις για: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δεκατιανό, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 

Δημοτικά Ιατρεία, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, Επανασύνδεση ΔΕΗ, 

Ενεργοποίηση Καρτών ΜΜΜ, Συμμετοχή σε Προκηρύξεις Προγρ. 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα), Διασύνδεση και Παραπομπή σε Δημόσιες 

Υπηρεσίες, Δράσεις Αγωγής Υγείας, Συμβουλευτική, Κοινωνική Έρευνα, 

Καταγραφή Ρομά, Διαμεσολάβηση. 

• Προγράμματα καταπολέμησης της Φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού : 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (στήριξη 300 οικογενειών ετησίως), Κοινωνικό 

Φαρμακείο (150 ωφελούμενοι ετησίως), Κοινωνικό Συσσίτιο (100 

ωφελούμενοι ετησίως), Πρόγραμμα  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής 2014-2020 του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 

(FEAD/TEBA) σε 1.600 δικαιούχους του ΚΕΑ, Παροχή Μικρογεύματος (200 

ωφελούμενοι ετησίως) 

• Κοινωνικό Φροντιστήριο (100 μαθητές ετησίως με τη στήριξη 20 εθελοντών 

καθηγητών) 

• Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι : παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας  κατ’ οίκον σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται 

και σε άτομα με αναπηρία (100 ωφελούμενοι ετησίως) 

• Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας : υλοποίηση Προγράμματος ανίχνευσης 

διαταραχών μνήμης σε ηλικιωμένους (50 άτομα ετησίως) 

• Κοινωνική Εργασία : παροχή συμβουλευτικής και κοινωνικής εργασίας σε 

άτομα και οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα, παροχή πληροφόρησης για 

κοινωνικές παροχές, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την ένταξη των 

ωφελουμένων σε υπηρεσίες κατ’ οίκον, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών στο 

πλαίσιο εισαγγελικής εντολής (500 περιστατικά κοινωνικής εργασίας ετησίως) 

• Ψυχολογική υποστήριξη : παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε 

δημότη/κάτοικο, που αντιμετωπίζει, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας, κρίση μέσα στην οικογένεια, τραυματικά 

γεγονότα (200 περιστατικά ετησίως) 

• Σχολές Γονέων : ομάδες γονέων παιδιών ηλικίας έως 12 ετών με θεματικές 

ενότητες αναφορικά με την επιθετικότητα, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους 
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και τα αδέλφια, τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού, γονέα και παιδιού, τα 

όρια στη συμπεριφορά των παιδιών, την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο 

κ.ά. (δύο ομάδες ετησίως) 

• Ομάδες Γυναικών Ρομά: έχουν πραγματοποιηθεί 6 Ομάδες των 4 γυναικών σε 

ένα κύκλο συναντήσεων των 4 συνεδριών  

 

Ο Δήμος Ιλίου έχει 503 οικογένειες που υπόκεινται σε συνθήκες Ακραίας Φτώχειας 

(6,4% του συνόλου των δικαιούχων του ΤΕΒΑ στη Δυτική Αθήνα) με 1.044 μέλη. Από 

τις οικογένειες αυτές, πάνω από το 33%  είχαν από 3 έως και 6 μέλη, ενώ το 22,7% 

είχε από 4 έως και 8 μέλη. Διαπιστώνεται  επίσης ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

λειτουργεί συμπληρωματικά και προσθετικά με τις δράσεις του ΤΕΒΑ, ιδιαίτερα στις 

πολυμελείς οικογένειες του Δήμου. 

Από την παραπάνω κοινωνική διαστρωμάτωση των ευπαθών ομάδων του Δήμου, 

προκύπτει ότι στο Δήμο Ιλίου διαμένουν πολυμελείς / πολύτεκνες οικογένειες με 

χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων και χαρακτηριστικά διαγενεακής 

μετάδοσης της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η εκ του σύνεγγυς, 

συνεχής και εμπεριστατωμένη πολλαπλή στήριξη του παιδιού και της οικογένειας. 

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 χρου της αρμόδιας Ε.Υ.Δ. στη διεύθυνση 

http://www.pepattikis.gr/. 
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Φορέας Λειτουργίας και πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι  η Δ/νσηΚοινωνικής Προστασίας &Υγείας του 

Δήμου Ιλίου (ΔΚΠΥ). 

Οι ωφελούμενοι θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες της παρούσας Δράσης μέσω 

του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (ΚΚ), με βάση και τον Κανονισμό 

λειτουργίας του, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΚ λειτουργεί ως συμπληρωματική 

δομή της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας &Υγείαςτου Δήμου Ιλίου. 

Η λειτουργία του ΚΚ εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των 

πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου 

στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου 

παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και 

υπηρεσίες του Δήμου.  

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς 

άξονες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών. 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

προστασίας 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΚ (ΚΥΑ με αριθμ. Δ14 

/15834/237/8-4-2019, ΦΕΚ Β’ 1344/19-4-2019, άρθρο 2, παραγρ. 1.2), το ΚΚ 

συνεργάζεται με Κοινωνικές  Υπηρεσίες και Δομές, μέσω «παραπομπών» αιτημάτων 

των ωφελουμένων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια 

της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», όπως ενδεικτικά,  Κοινωνικοί 

Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και 

εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για 

ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, 

Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ. 

Ο συντονισμός και η διεκπεραίωση των παραπομπών αυτών στις αντίστοιχες Δομές 

ή Υπηρεσίες γίνεται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Ανάδοχος της 
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παρούσας Δράσης,  θα  αναλαμβάνει την υλοποίηση της «παραπομπής», τηρώντας 

τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας και μεριμνώντας για τη διασφάλιση 

των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων, αξιοποιώντας το ειδικό 

επιστημονικό δυναμικό που προβλέπεται για την ικανοποίηση των στόχων της 

παρούσας Δράσης. Η «συστημική» επικοινωνία, αξιολόγηση και ανάδραση των 

αποτελεσμάτων των παραπομπών θα γίνεται μέσω εντύπων και εργαλείων που θα 

συμφωνηθούν μεταξύ των τριών πλευρών (ΔΚΠΥ-ΚΚ-Ανάδοχος) και θα 

διεκπεραιώνεται μέσω των επιστημόνων πεδίου που αντιστοιχούν σε κάθε 

υπηρεσία / παραπομπή. Επισημαίνεται ότι μία «παραπομπή» μπορεί να 

ολοκληρώνεται με περισσότερες «κωδικοποιημένες υπηρεσίες» που παρέχονται 

από την παρούσα Δράση, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της 

διεργασίας της κοινωνικής ένταξης. 

Η  ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου  θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή 

επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς 

υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας ή ακόμα και από άλλες Δράσεις, ήδη από το 

στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, αλλά και για τον συντονισμό και 

αξιολόγηση πιθανών αλλεπάλληλων μεν, αναγκαίων δε, παραπομπών 

ωφελουμένων, λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό της οικογένειας, όπου κρίνεται 

απαραίτητο. 

Η εξυπηρέτηση / παρακολούθηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του ΚΚ, το οποίο μπορεί να διασυνδέεται με 

τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που 

εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (άρθρο 3, 

παραγρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ιλίου θα  συνεργάζεται με τον ΑΣΔΑ στο πλαίσιο της 

«οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και των Διαδημοτικών 

Δικτύων, που στόχο έχουν την ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη 

Δυτική Αθήνα. Τα επιστημονικά στελέχη πεδίου του Αναδόχου θα συμμετέχουν στα 

θεματικά δίκτυα, στις ομάδες εργασίας και στην ανταλλαγή εμπειριών, σύμφωνα με 

το προγραμματισμό της ως άνω «οριζόντιας» Δράσης, υπό την ευθύνη, τις οδηγίες 

και την παρακολούθηση της ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου. 
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Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Ιλίου συνεργασίας και 

συνέργειες με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, καθώς και 

αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα Alzheimer, δημόσιας υγείας 

κ.λπ. 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου (ΔΚΠΥ) έχει εδραιώσει 

συνεργασίες με τους ακόλουθους φορείς : 

• Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, για την παροχή υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και μάθησης σε 

παιδιά και εφήβους. 

• Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών του Συλλόγου «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με 

προβλήματα διαβίωσης. 

• Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως οικοτροφείο και προστατευόμενο διαμέρισμα. 

• Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΙΣ, για την παροχή συμβουλευτικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης ατόμων με θέματα εξάρτησης και των συγγενών τους. 

• Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «ΦΑΕΘΩΝ», για την παροχή 

συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης τόσο ατομικά όσο και σε όλους 

τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς (εκπαιδευτικοί, γο-

νείς, μαθητές). 

• Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία, όπου πραγματοποιούνται αθλητικές και καλλιτε-

χνικές δραστηριότητες για ΑμεΑ.    

• Δομές και Δράσεις Ψυχικής Υγείας,  όπως το Οικοτροφείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1», το 

Προστατευόμενο Διαμέρισμα για Ψυχικά Πάσχοντες, καθώς και η Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με Νοητική Υστέρηση και Αυτισμό, σε 

συνεργασία με την «ΕΔΡΑ». 

• Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) 

• Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

«ΑΤΤΙΚΟΝ» μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, στο πλαίσιο του προγράμματος προ-

συμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για γυναίκες 
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ηλικίας 25 –65 ετών με τη δοκιμασία του testPAP, κάθε τρία χρόνια, το οποίο 

έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας «ΙΛΙΟΝ – Στήρι-

ξη»:Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης, 

Δομή παροχής Συσσιτίου, Τράπεζα Χρόνου, στα πλαίσια της σύμπραξης του Δή-

μου Ιλίου και του φορέα «ΕΔΡΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-

ΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 

• Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας όμορων Δήμων. 

• Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (Α’ ψυχιατρική κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου) για 

την υλοποίηση Ψυχοεπιδημιολογικής Έρευνας για τις διαταραχές μνήμης, και 

διάθεσης ηλικιωμένων στον Δήμο Ιλίου. 

• Μονάδα Ψυχογηριατρικής ΕΚΕΨΥΕ για την υλοποίηση Ψυχοεπιδημιολογικής  

Έρευνας για τις διαταραχές μνήμης, και διάθεσης ηλικιωμένων στον Δήμο Ιλίου. 

• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Τομέας 

Προσθετολογίας για δωρεάν στοματικό έλεγχο.  

• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής με θέμα τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ υποστηρικτικού περιβάλλοντος υγείας και ποιότη-

τας ζωής των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα. 

• Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς  για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

από τα μέλη  των Κ.Α.Π.Η. με θέμα την «καταγραφή προβλημάτων στην τρίτη ηλι-

κία». 

• Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με 

τον εγγραμματισμό υγείας από τα μέλη των Κ.Α.Π.Η σε ομάδες.  

• Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων για 

διεξαγωγή εξέτασης σπιρομέτρησης (έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας) σε 

ετήσια βάση. 

• Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών για Παιδικούς Εμβολιασμούς και δωρεές φαρμάκων.  

• Κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για την πραγματοποίηση 

εξετάσεων Μαστογραφίας και Τεστ P.A.P.   

• Κέντρο Υγείας Περιστερίου και ΠΕΔΥ Αγ. Αναργύρων και Ιλίου στα πλαίσια υλο-

ποίησης προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα δημοτικά σχολεία του δήμου 

(οδοντιατρικός, παιδιατρικός, οφθαλμολογικός και ορθοπεδικός έλεγχος).  
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• ΙΑΚ Ιλίου για τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών και εξέτασης P.A.P. σε α-

νασφάλιστες γυναίκες. 

• Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) στα πλαίσια του προγράμματος «Μελέτη 

για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματο-

ποίησης Lumos».  

• Συμμετοχή της Υπηρεσίας στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμε-

τώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων  

(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)  

• Ένταξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ» του Κεντρικού Επιστη-

μονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και 

Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)  με στόχο την πρόληψη και α-

ντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων. 

• Μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), με 

στόχο τη συνένωση των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της πρόληψης της υ-

γείας, την ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς 

φορείς σε θέματα πρόληψης, τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, τη διεκδίκηση 

πόρων, κρατικών και Ευρωπαϊκών, την πραγματοποίηση ετήσιων συνεδρίων και 

τοπικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης της υγείας που α-

φορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Ναοί της Ιεράς Μητρόπολης. 

• Ορφανοτροφείο Αγίας Τριάδος. 

• Ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ. 

• Σχολικές Μονάδες. 

• Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων 

• Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 

• Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας 

• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

• Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών 
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Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση) 

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 «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογένειας 

(Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας)» και αποτελεί το 1οΥποέργο της 

Πράξης που 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 Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας». 

Το Έργο 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:  

Α.Α. Είδος CPV 
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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 
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Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου 

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις πολλαπλής στήριξης 

του Παιδιού και της Οικογένειας με τη μορφή «Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου 

Παιδιού & Οικογένειας»(ΨΚΠΟ) στο Δήμο Ιλίου στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της 

Δυτικής Αθήνας, με την εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στον ακόλουθο 

«Κοινωνικό Τομέα» (ΚΤ): 

• ΚΤ-2: Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων, 

 

Το παρόν Έργο αποτελεί το 1ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες 

Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης 

της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας». 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση 25 της Δράσης 9.3.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 1). Οι υπηρεσίες που 

επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση 

της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ιλίου, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, 

φαίνονται στη στήλη 3 του Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1). 

Στους προαναφερθέντες  Κοινωνικούς Τομείς προστίθεται και ο «Κ.Τ.0»στο πλαίσιο 

του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού 

Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων». 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΚΤ-0 προβλέπονται κυρίως οριζόντιες επιστημονικές 

υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: 

• επιστημονικός συντονισμός του Έργου, 

• ειδικά μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότη-

τας των υπηρεσιών της Δράσης, με έμφαση στην συμμετοχή στα διαδημοτικά δίκτυα 

της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "Ε-

ΝΤΑΣΣΩ”, στο πλαίσιο των οποίων θα αναδεικνύονται καλές πρακτικές και θα μετα-

φέρονται σχετικές εμπειρίες που σχετίζονται με την ουσία, την ποιότητα και την απο-

τελεσματικότητα της αντιμετώπισης των διακρίσεων και της βελτίωσης της κοινωνι-
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κής ένταξης, 

• ανάπτυξη «δικτύων» εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερωτικές 

δράσεις στην Κοινότητα (δύο ανοιχτές ημερίδες, δύο σεμινάρια και ένα εργαστήριο 

με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών δομών και φορέων, κοινωνικών συλλόγων και 

δικτύων, εθελοντών κ.λπ., 

• στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας. 

 

Οι δράσεις δημοσιότητας θα υποστηρίζονται από Σύμβουλο Δημοσιότητας, ενώ οι 

δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και, ενημερωτικές δράσεις στην Κοινότητα από 

Σύμβουλο  δικτύωσης Κοινωνικών Ομάδων με ειδική εμπειρία στην εμψύχωση και 

λειτουργία ομάδων).  

Τα ειδικά μέσα και εργαλεία θα αφορούν ενδεικτικά στην έρευνα, αξιολόγηση και 

παρακολούθηση προβλημάτων που συνδέονται:  

• με την πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανά-

πτυξη παιδιών και την πρώιμη παρέμβαση για την πρόληψή τους,  

• με την  ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών και ανα-

πτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους. 

 

Η υιοθέτηση εργαλείων θα προκύπτει, ανάλογα με τις ανάγκες και την 

ιδιαιτερότητα των προβλημάτων, στο πλαίσιο της  πολλαπλής στήριξης του παιδιού 

και της οικογένειας και της αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων μεθόδων και 

πρωτοκόλλων  (βλ. συνέχεια). 

Στο πλαίσιο παρόντος  Έργου,  ο Δήμος Ιλίου θα  συνεργάζεται με τον ΑΣΔΑ για την 

υλοποίηση της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και των 

προβλεπόμενων «Διαδημοτικών Δικτύων», που στόχο έχουν 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.  

Τα επιστημονικά στελέχη πεδίου του Αναδόχου του Έργου θα συμμετέχουν στα 

θεματικά δίκτυα, στις ομάδες εργασίας και στην ανταλλαγή εμπειριών της Δράσης 
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9.4.2, σύμφωνα με το προγραμματισμό της ως άνω «οριζόντιας» Δράσης, υπό την 

ευθύνη, τις οδηγίες και την παρακολούθηση της ΔΚΠΥΠ του Δήμου Ιλίου. 

Οι συνολικά προβλεπόμενες υπηρεσίες της παρούσας Δράσης θα παρέχονται με 

αξιοποίηση των υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου και δεν αφορούν 

στη δημιουργία νέων Δομών. Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα 

εποπτεύονται από τη ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου, σε συνεργασία με το αντίστοιχο 

Κέντρο Κοινότητας. Η  ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου  θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και 

την αποφυγή επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους 

από ομοειδείς υπηρεσίες, ήδη από το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής 

τους. 

Η προτεινόμενη δράση βασίζεται στηνπροϋπάρχουσα10ετή εμπειρία Δήμου. Μέσω 

του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος Ιλίου θα έχει μια επίκαιρη και πλήρως 

χαρτογραφημένη εικόνα και παρακολούθηση της επίλυσης των προβλημάτων σε 

επίπεδο οικογενειών του Δήμου, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς την 

οικογένεια  και το παιδί. 

Η υπηρεσία θα παρέχεται συστηματικά και δομημένα σε διαφορετικούς «χώρους» 

των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών που διαθέτει ο Δήμος Ιλίου. 

Η πολλαπλή στήριξη του παιδιού και της οικογένειας με τη μορφή 

«Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας» (ΨΚΠΟ) του Δήμου Ιλίου 

προβλέπει στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:  

• κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών 

οικογενειών,  

• ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον,  

• υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την 

πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους 

•  στήριξη οικογενειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρ-

ρωσης (μετα-νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα),  

• υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων»,  

• επαγγελματικός προσανατολισμός, 

• νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενειακών θεμά-

των,  

• συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ηλικιωμένα μέλη οικογενειών που συνοικούν με τους 

πατρικούς ή τους μητρικούς γονείς για την φροντίδα τους το ρόλο και την ενεργή 
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συμμετοχή τους στην οικογένεια,  

• δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησια-

κές δυσκολίες, αναπτυξιακά προβλήματα, όπως ειδική παιδαγωγική προσέγγιση, λο-

γοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λπ.  

• δράσεις υποστήριξης της κοινωνικοποίησης παιδιών και εφήβων μέσω ομαδικών δη-

μιουργικών δραστηριοτήτων. 

 

Το  έργο θα παρέχεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ακολουθώντας μια 

ολιστική προσέγγιση στην επίλυση του οικογενειακού προβλήματος – σχέσεων και 

επιμέρους επιπτώσεων στα παιδιά σε επίπεδο κοινωνικό  και 

ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, που δημιουργούν αντίστοιχα σχολικά 

προβλήματα ένταξης και πολλές φορές αντικοινωνικές συμπεριφορές ακόμη και σε 

επίπεδο παραβατικότητας. 

Η πολλαπλή στήριξη του παιδιού και της οικογένειας θα παρέχεται στο πλαίσιο του 

ΚΤ-2: «Πολλαπλή στήριξη της Οικογένειας και των ανήλικων τέκνων» της 

Πρόσκλησης και ειδικότερα μέσω των ακόλουθων Κοινωνικών Υπηρεσιών: 

• 2-1: Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργι-

κών οικογενειών 

• 2-2: Ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον 

• 2-3: Υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευση και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την 

πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους στήριξη οικογενειών 

για την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρρωσης (μετα-

νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα) 

• 2-5: Υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων» 

• 2-6: Νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενειακών 

θεμάτων 

• 2-8: Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μα-

θησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακά προβλήματα κ.λπ. 

• 2.8: Δράσεις Επαγγελματικού προσανατολισμού – lifecoaching σε εφήβους 

• 2.9: Λοιπές ενέργειες: Πολιτιστικά Δρώμενα, ενίσχυση της δημιουργικότητας 
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Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο θα «δέχεται» παιδιά και εφήβους ηλικίας από 0 μέχρι 

15 ετών, καθώς και γονείς για υποστήριξη αλλά και συνεργασία με τελικό σκοπό το 

παιδί.  

Η υπηρεσία θα παρέχεται συστηματικά και δομημένα σε «χώρους» που θα διαθέσει ο 

ανάδοχος. Λόγω της φύσης του Έργου, οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται σε 

περισσότερες κοινωνικές δομές εντός των ορίων του Δήμου Ιλίου. Ο Δήμος δύναται 

να παρέχει χώρο για τις ημερίδες και τα πολιτιστικά δρώμενα. 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας 

(ΨΚΠΟ) του Δήμου Ιλίου οργανώνονται σε «διακριτούς» κατά το δυνατόν «χώρους», 

με τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• λειτουργίες  αξιολόγησης  σε περιστατικά, ανάγκες αξιοποίησης μεθόδων και εργα-

λείων και αντιμετώπιση ειδικών αναγκών. 

• λειτουργίες παιδαγωγικών συνεδριών, όπου θα υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός 

(π.χ., παιδαγωγικά βοηθήματα, t.v., βιντεοκάμερα, κασετόφωνο, υπολογιστής, κ.λ.π) 

για να είναι δυνατή η εκπαιδευτική αξιολογητική υποστήριξη και παρακολούθηση 

των δραστηριοτήτων.  

• λειτουργίες για την ψυχολογική υποστήριξη/ συμβουλευτική των παιδιών και των 

γονέων τους είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο  

• λειτουργίες Λογοθεραπείας 

• λειτουργίες Εργοθεραπείας 

• λειτουργίες για τις συναντήσεις του κοινωνικού λειτουργού και την συμβουλευτική 

υποστήριξη των γονέων και άλλων μελών της οικογένειας σε θέματα που τους απα-

σχολούν  

• λειτουργίες για την Νομική υποστήριξη των ωφελουμένων 

• λειτουργίες για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 

• λειτουργίες για τις Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (Πολιτιστικά δρώμενα κλπ) και 

Συμβουλευτική Γονέων). 

• Λειτουργίες επιστημονικής παρατήρησης, κωδικοποίησης και αξιολόγησης των ε-

φαρμοζόμενων μεθόδων και επιστημονικών πρωτοκόλλων.  

 

Από τις ανωτέρω υπηρεσίες, εκείνες που αφορούν συμβουλευτική ή/και 

ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να παρέχονται και εξ αποστάσεως (μέσω 
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τηλεσυμβουλευτικής), ανάλογα με τις οδηγίες τήρησης των υγειονομικών 

συνθηκών λόγω covid-19. 

Το  Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας του Δήμου Ιλίου, με στόχο 

την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας, της 

εκπαιδευτικής κοινότητας  και γενικότερα του κοινού του δήμου Ιλίου, σε θέματα 

αναπτυξιακών προβλημάτων, κοινωνικής προσαρμογής και  μαθησιακών δυσκολιών 

και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για δια βίου μάθησή τους, θα  δημιουργήσει 

και θα εδραιώσει συνεργασίες με δίκτυα εκπαιδευτικών.  

Θα πραγματοποιεί ανοικτά εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με 

αντικείμενο όπως μαθησιακές δυσκολίες – ΔΕΠ-Υ: αναγνώριση και αντιμετώπιση, 

κλπ,  όπου θα παρουσιάζονται εισηγήσεις από ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο 

της ψυχοσυναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης των παιδιών και των 

μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα ανοικτής 

συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, ενώ παράλληλα θα επικοινωνεί με τους γονείς 

για τις δυνατότητες εξυπηρέτησης που δίνονται μέσω του «Κέντρου». 

Το  Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας στελεχώνεται από 

διεπιστημονική ομάδα, οι οποίες αποτελούνται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας: 

ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και 

κοινωνικούς λειτουργούς, νομικό σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού 

κ.λπ. 

 Όλοι οι θεραπευτές είναι μέλη διεπιστημονικής ομάδας που αναλαμβάνει την 

αποκατάσταση ενός περιστατικού (παιδί-οικογένεια). Παραπέμπουν σε άλλες 

ειδικότητες ή άλλες επιστημονικές ομάδες από άλλους φορείς, για αξιολόγηση ή 

θεραπεία όταν απαιτείται, ενώ συνεργάζονται στενά με τις υπόλοιπες ειδικότητες 

που παρακολουθούν το περιστατικό. Η διεπιστημονική ομάδα επικοινωνεί και 

ενημερώνει επίσης τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της 

δημιουργίας Δικτύων εκπαιδευτικών. 

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 

( 
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Πίνακας 2). 
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Πίνακας 1: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να 

ενεργοποιηθούν ανά Κοινωνικό Τομέα 

Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ 

ΥπηρεσίεςΠρόσκλησης 

Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο του 

Έργου 

KT_0 Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων 

 

0.1.1 Επιστημονικός Συντονισμός X 

0.2.1 Διοικητική υποστήριξη X 

0.1.2 Μέσα και εργαλεία X 

0.1.3 

Υπηρεσίες δικτύωσης,  ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτι-

κών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και 

"ΕΝΤΑΣΣΩ” -  Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δρά-

σεων, Ενημερωτικές Δράσεις για την Κοινότητα 

X 

0.1.4 Δράσεις Δημοσιότητας Χ 

KT_2 Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

 

2.1 
Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλει-

τουργικών οικογενειών 
X 

2.3 

Υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευση και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο 

την πρόληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους στήριξη 

οικογενειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρ-

ρωσης (μετα-νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα) 

X 

2.5 Υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων» Χ 

2.6 
Νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενεια-

κών θεμάτων 
Χ 

2.8 
Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, 

μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακά προβλήματα κ.λπ. 
Χ 

2.9 Λοιπές Ενέργειες Χ 
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Πίνακας 2: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης 

Κ.Τ. 
(ΚΩΔ) 

Κ.Τ. (ΠΕΡ) 
CPV Κόστος 

Στελέχους 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

 

KT_0.1 Υπηρεσίες Επιστημονικού 
Συντονισμού 

 52.500,00 € 12.600,00 € 65.100,00 € 13,03% 

KT_0.3 Μέσα και εργαλεία  52.500,00 € 12.600,00 € 65.100,00 € 13,03% 

KT_0.4 Διάχυση του περιεχομένου 
και των αποτελεσμάτων των 

Δράσεων, Ενημερωτικές Δράσεις 
για την Κοινότητα 

 

8.400,00 2.016,00 10.416,00 2,08% 

KT_2 
Πολλαπλή στήριξη της 

οικογένειας και των 
ανήλικων τέκνων 

85300000-2 

92331210-5 
284.870,00 € 68.368,80 € 353.238,80 € 70,68% 

Υποσύνολο ΚΤ  92331210-5 95.584,80 € 493.854,80 € 98,81% 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ημερίδες (2X1200),  Σεμινάρια 
(2X800), Εργαστήρια(1X800) 

 
4.800,00 € 1.152,00 € 5.952,00 € 1,19% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ  403.070,00 € 96.736,80 € 499.806,80 € 100.0% 

Κωδικοποίηση των Ωφελουμένων του Έργου 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα 

που ακολουθεί (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής 

υπηρεσιών 

Ωφελούμενοι 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Ωφελούμενοι 

στο πλαίσιο του 

Υποέργου 

ΚΤ-2:Πολλαπλή στήριξη της 

Οικογένειας και των ανήλικων 

τέκνων 

• Άτομα και οι οικογένειες τους που 
ανήκουν κυρίως σε ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού, με χαμηλό 
κοινωνικο-οικονομικό προφίλ  

• ΑΜΕΑ 

• Οικογένειες και μέλη αυτών (με 
έμφαση σε παιδιά, έφηβους και 

Χ 
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Κοινωνικοί Τομείς παροχής 

υπηρεσιών 

Ωφελούμενοι 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Ωφελούμενοι 

στο πλαίσιο του 

Υποέργου 

νέους που διαβιούν ή 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
διακρίσεων 

• Άτομα χαμηλού εισοδήματος και 
δικαιούχοι του ΚΕΑ που 
απειλούνται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό. 

• Ηλικιωμένοι, άτομα, άτομα που 
απειλούνται από φτώχεια και 
κοινωνικό αποκλεισμό 
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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 4: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου 

Εν δυνάμει ειδικότητες στελεχών Ομάδας Έργου Επιλογές 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου x 

2. Κοινωνικός Λειτουργός x 

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Φιλόλογος, Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος x 

3δ. Κοινωνικός Επιστήμονας: Νομικός  x 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας x 

5. Παιδοψυχολόγος x 

6. Λογοθεραπευτής x 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Εργοθεραπεία x 

13. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής Απασχόλησης (Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, μέλη 

θεατρικών ομάδων, εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών  κ.λπ.) 
x 

16γ. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: Άλλες ειδικότητες ή επαγγέλματα x 

18. Σύμβουλος δικτύωσης και κινητοποίησης Κοινωνικών Ομάδων, Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ. x 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social Mediaspecialist κ.λπ. x 

22. Ειδικός Παιδαγωγός 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 4) φαίνονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5).  
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 
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Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 98/198 

 

Πίνακας 5: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

Κόστος Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 
% 

KT_0 

Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων 

0.1 Επιστημονικός Συντονισμός 52.500,00 € 13,18% 

0.3 Μέσα και εργαλεία 52.500,00 € 13,18% 

0.4 

Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων 

των Δράσεων, Ενημερωτικές Δράσεις για την 

Κοινότητα 

8.400,00 € 2,11% 

KT_2 

Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

2.1 
Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 
102.000,00 € 25,61% 

2.2 
Ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο 

σχολικό περιβάλλον 
25.900,00 € 6,50% 

2.3 

Υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευση και πρώιμης 

παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την πρόληψη 

διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους 

στήριξη οικογενειών για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρρωσης (μετα-

νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα) 

44.100,00 € 11,07% 

2.5 Υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων» 18.500,00 € 4,65% 

2.6 
Νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και 

τακτοποίηση οικογενειακών θεμάτων 
7.400,00 € 1,86% 

2.8 

Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με 

προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες, 

αναπτυξιακά προβλήματα κ.λπ. 

52.170,00 € 13,10% 

 
2.9 Λοιπές Ενέργειες 34.800,00 € 8,74% 

Γενικό Άθροισμα 398.270,00 € 100,00% 
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τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 99/198 

 

 

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 6). Οι Α/Μ ανά ειδικότητα απορρέουν από τον 

πίνακα παρακάτω (Πίνακας 8) και από την αναλυτική απασχόληση κάθε στελέχους 

που φαίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. Η κατανομή της απασχόλησης κάθε 

στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον επόμενο Πίνακα (Πίνακας 9). 
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Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 100/198 

 

Πίνακας 6: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική 

Παρουσίαση 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 
Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος Απασχόλησης 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1 
  

21,00 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2 
 

2 
 

25,00 

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Φιλόλογος, 

Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος 
1 

  
1 10,00 

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Νομικός 1 
  

1 4,00 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της 

ψυχολογίας 
1 

  
1 12,00 

5. Παιδοψυχολόγος 1 
 

1 
 

21,00 

6. Λογοθεραπευτής 1 
  

1 18,20 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα 

συναφή με Εργοθεραπεία 
1 

 
1 

 
21,00 

13. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής 

Απασχόλησης (Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, 

μέλη θεατρικών ομάδων, εφαρμοσμένων 

καλλιτεχνικών σπουδών  κ.λπ.) 

1 
  

1 12,00 

16γ. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: Άλλες 

ειδικότητες ή επαγγέλματα 
1 

 
1 

 
17,00 

18. Σύμβουλος δικτύωσης και κινητοποίησης 

Κοινωνικών Ομάδων, Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ. 
1 

  
1 10,00 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος 

Επικοινωνίας, Social Mediaspecialist κ.λπ. 
1 

 
1 

 
10,00 

22. Ειδικός Παιδαγωγός 1 
  

1 14,00 

Γενικό Άθροισμα 14 1 6 7 195,20 

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 

7):  

Πίνακας 7: Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος Ανθρωπομήνα» 
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Σελ.: 101/198 

 

Κατηγορία Στελεχών 
Μικτό Κόστος  Α/Μ με υπολογισμό 

14/12   

1α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία και 

άνω ή 7 ετή εμπειρία και άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο (senior) 
2.500 € 

1β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  ειδικότητες Ιατρών, 

Πληροφορικών κ.λπ. (senior) 
3.150 € 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  

με μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2.100 € 

2β Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία 

άνω των πέντε ετών (median) 
2.100 € 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών (junior) 
1.850 € 

3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη 

των 5 ετών και με μεταπτυχιακό τίτλο (junior) 
1.850 € 

3γ Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία 

έως πέντε έτη (junior) 
1.850 € 

4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.680 € 
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Σελ.: 102/198 

 

Πίνακας 8: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνουκαι κόστους 

(συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα  στελέχους Ομάδας Έργου).  

Κ.Τ. (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 

Συνολικό 

κόστος 

KT_0 

Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων 

0.1 1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 21,00 52.500,00 12.600,00 65.100,00 

0.3 2. Κοινωνικός Λειτουργός 25,00 52.500,00 12.600,00 65.100,00 

0.4 
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 
4,00 8.400,00 2.016,00 10.416,00 

KT_0 Άθροισμα 50,00 113.400,00 € 27.216,00 € 140.616,00 € 

KT_2 

Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων τέκνων 

2.1 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 

Εργοθεραπεία 
21,00 44.100,00 10.584,00 54.684,00 

16γ. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: Άλλες ειδικότητες ή 17,00 35.700,00 8.568,00 44.268,00 
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Σελ.: 103/198 

 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 

Συνολικό 

κόστος 

επαγγέλματα 

2.2 22. Ειδικός Παιδαγωγός 14,00 25.900,00 6.216,00 32.116,00 

2.3 5. Παιδοψυχολόγος 21,00 44.100,00 10.584,00 54.684,00 

2.5 3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Φιλόλογος, Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος 10,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00 

2.6 3δ. Κοινωνικός Επιστήμονας: Νομικός 4,00 7.400,00 1.776,00 9.176,00 

2.8 

18. Σύμβουλος δικτύωσης και κινητοποίησης Κοινωνικών Ομάδων, 

Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ. 
10,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00 

6. Λογοθεραπευτής 18,20 33.670,00 8.080,80 41.750,80 

2.9 

13. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής Απασχόλησης 

(Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, μέλη θεατρικών ομάδων, 

εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών  κ.λπ.) 

12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 
6,00 12.600,00 3.024,00 15.624,00 

KT_2 Άθροισμα 145,20 284.870,00 € 68.368,80 € 353.238,80 € 
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Σελ.: 104/198 

 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 

Συνολικό 

κόστος 

Γενικό Άθροισμα 195,20 398.270,00 95.584,80 493.854,80 

Σημείωση: Το κόστος των Ημερίδων φαίνεται στον Πίνακα 10 
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Σελ.: 105/198 

 

Πίνακας 9: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου 

καθενός εξ αυτών, και εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

και συνολικά ανά Κατηγορία 

Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

1α. Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 

1α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία 

και άνω ή 7 ετή εμπειρία και άνω  

με μεταπτυχιακό τίτλο (senior) 

21,00 52.500,00 12.600,00 65.100,00 1 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  Άθροισμα 21,00 52.500,00 € 
12.600,00 

€ 

65.100,00 

€ 
1 

2. Κοινωνικός 

Λειτουργός 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

25,00 52.500,00 12.600,00 65.100,00 2 

2. Κοινωνικός Λειτουργός Άθροισμα 25,00 52.500,00 € 
12.600,00 

€ 

65.100,00 

€ 
2 

3α. Κοινωνικός 

Επιστήμονας: 

Κοινωνιολόγος 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

10,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00 1 

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Φιλόλογος, Παιδαγωγός, 

Κοινωνιολόγος Άθροισμα 
10,00 18.500,00 € 

4.440,00 

€ 

22.940,00 

€ 
1 

3δ. Κοινωνικός 

Επιστήμονας: 

Νομικός 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

4,00 7.400,00 1.776,00 9.176,00 1 

3δ. Κοινωνικός Επιστήμονας: Νομικός  Άθροισμα 4,00 7.400,00 € 
1.776,00 

€ 
9.176,00 € 1 

4. Ψυχολόγος, 

Επιστήμονας στον 

τομέα της 

ψυχολογίας 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 

Άθροισμα 
12,00 22.200,00 € 

5.328,00 

€ 

27.528,00 

€ 
1 

5. Παιδοψυχολόγος 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

21,00 44.100,00 10.584,00 54.684,00 1 

5. Παιδοψυχολόγος Άθροισμα 21,00 44.100,00 € 
10.584,00 

€ 

54.684,00 

€ 
1 

6. Λογοθεραπευτής 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

18,20 33.670,00 8.080,80 41.750,80 1 

6. Λογοθεραπευτής Άθροισμα 18,20 33.670,00 € 
8.080,80 

€ 

41.750,80 

€ 
1 

9.  Εργοθεραπευτές, 

Ειδικοί σε 

επαγγέλματα 

συναφή με 

Εργοθεραπεία 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

21,00 44.100,00 10.584,00 54.684,00 1 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 

Εργοθεραπεία Άθροισμα 
21,00 44.100,00 € 

10.584,00 

€ 

54.684,00 

€ 
1 

13. Επιστημονικές 

Ειδικότητες 

Δημιουργικής 

Απασχόλησης 

(Γυμναστής, 

Καθηγητές, 

Μουσικοί, μέλη 

θεατρικών ομάδων, 

εφαρμοσμένων 

καλλιτεχνικών 

σπουδών  κ.λπ.) 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

13. Επιστημονικές Ειδικότητες Δημιουργικής 

Απασχόλησης (Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, μέλη 

θεατρικών ομάδων, εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 

σπουδών  κ.λπ.) Άθροισμα 

12,00 22.200,00 € 
5.328,00 

€ 

27.528,00 

€ 
1 

16γ. Λοιπές 

Επιστημονικές 

Ειδικότητες: Άλλες 

ειδικότητες ή 

επαγγέλματα 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

17,00 35.700,00 8.568,00 44.268,00 1 

16γ. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: Άλλες 

ειδικότητες ή επαγγέλματα Άθροισμα 
17,00 35.700,00 € 

8.568,00 

€ 

44.268,00 

€ 
1 

18. Σύμβουλος 

δικτύωσης και 

κινητοποίησης 

Κοινωνικών 

Ομάδων, Σχολείων, 

Συλλόγων κ.λπ. 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

10,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00 1 

18. Σύμβουλος δικτύωσης και κινητοποίησης Κοινωνικών 

Ομάδων, Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ. Άθροισμα 
10,00 18.500,00 € 

4.440,00 

€ 

22.940,00 

€ 
1 

19. Σύμβουλος 

Δημοσιότητας, 

Σύμβουλος 

Επικοινωνίας, 

Social 

Mediaspecialist 

κ.λπ. 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

10,00 21.000,00 5.040,00 26.040,00 1 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, 

Social Mediaspecialist κ.λπ. Άθροισμα 
10,00 21.000,00 € 

5.040,00 

€ 

26.040,00 

€ 
1 

22. Ειδικός 

Παιδαγωγός 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

14,00 25.900,00 6.216,00 32.116,00 1 

22. Ειδικός Παιδαγωγός Άθροισμα 14,00 25.900,00 € 6.216,00 32.116,00 1 
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Ομάδα Έργου 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

€ € 

Γενικό Άθροισμα 195,20 398.270,00 95.584,80 493.854,80 14 
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Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Ιλίου.  Ο αρχικός 

προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει 

αντικείμενο του Π-1, ο δε Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει  στην αρχή κάθε τριμήνου 

την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας προσαρμογές και αλλαγές 

από τον αρχικό προγραμματισμό. 

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 ωφελουμένους, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. 

Διάρκεια, Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα του Έργου 

Το Έργο έχει διάρκεια είκοσι έναν (21) μήνες. 

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων 

Εκθέσεων προόδου (Π-2 έως Π-8).  Σε κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική 

αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράςμε βάση τη διάρθρωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το 

επόμενο τρίμηνο. Στο Π-8 (7η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών),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, 

λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ενότητας 1.4 

της παρούσης. Στο Παραδοτέο Π-1, το οποίο συντάσσεται από τον Ανάδοχο με την 

συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνονται : 

• ο επικαιροποιημένος και στοχευμένος προσδιορισμός των αναγκών των 

ωφελουμένων, 

• η ανάλυσητων Κοινωνικών Τομέων και Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στους 

ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου (επικαιροποίηση / 

εξειδίκευση των πινάκων 5, 7 και 8 της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη και την 
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προσφορά του Αναδόχου και τρόπος  και εργαλεία παροχής αυτών), 

• η οργάνωση της επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, 

λαμβάνοντας υπόψη της διαθέσιμες Κοινωνικές Δομές και παρεχόμενες κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και να διασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητα και η προστιθέμενη αξία των λειτουργιών του Αναδόχου, 

• ο τρόπος και η διαδικασία παραπομπών και υλοποίησης των υπηρεσιών 

(προγραμματισμός ραντεβού, όπου απαιτείται, πλαίσιο λειτουργίας,  έντυπα 

παρακολούθησης κ.λπ.),  

• η διαδικασία «ανάλυσης» των παραπομπών σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες, ένα 

ή περισσότερα ραντεβού / συνεδρίες, όπου προβλέπεται κ.λπ. Επισημαίνεται ότι ο 

προγραμματισμός των συνεδριών, υπηρεσιών κ.ο.κ. του Αναδόχου θα γίνεται 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει άμεσα 

γνώση του προγραμματισμού των κωδικοποιημένων υπηρεσιών της παρούσης και 

να έχει την πλήρη και επίκαιρη εικόνα αυτού. 

• ειδικά ζητήματα επιστημονικής δεοντολογίας, διασφάλισης προσωπικών 

δεδομένων, πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής, 

διαχείριση νέων ευαίσθητων πληροφοριών που προέρχονται από τον Ανάδοχο, 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων παραπομπών, διεργασίες πρόσθετων παραπομπών 

που εισηγούνται από τα επιστημονικά στελέχη κ.ο.κ. 

• η παρακολούθηση και πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για παράδειγμα, όταν μία παραπομπή υλοποιείται μέσω 

προγραμματισμένης ατομικής συνεδρίας, Υπηρεσίες υπενθύμισης και 

παρακολούθησης των ραντεβού (συνεδριών). Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος 

δεν εμφανισθεί σε προκαθορισμένο ραντεβού χωρίς να το έχει ακυρώσει σε εύλογο 

χρονικόδιάστημα (λ.χ. ένα 24ωρο πριν), τότε ο ανθρωποχρόνος του Αναδόχου θα 

θεωρείται αναλωθείς.  

• υπηρεσίες συμμετοχής των επιστημονικών στελεχών πεδίου του Αναδόχου 

σταοριζόντια Διαδημοτικά Δίκτυα, τεκμηρίωση της συμβολής στην ομογενοποίηση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης. Τόσο σε κάθε Έκθεση, όσο και στο 1ο 

Παραδοτέο θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης και τη διατύπωση σχετικών 

προβλημάτων και προτάσεων (αξιολόγηση ευρημάτων).  

• Σχέδιο Επικοινωνίας του Έργου. 

• λοιπά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου. 
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Στο Π-1 περιλαμβάνεται επίσης προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων 

και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν σχετικά, όπως ενδεικτικά 

ημερίδες (2X1200€), σεμινάρια (2X800€) και εργαστήρια(1X800) 

Το κόστος των ημερίδων και εργαστηρίων καθώς και ο ενδεικτικός 

προγραμματισμός τους φαίνεται στην στήλη (5) του επόμενου Πίνακα (Πίνακας 

10).Στις ημερίδες θα συμμετέχουν ενδεικτικά έως 30 άτομα, ενώ στα σεμινάρια / 

εργαστήρια έως 15 άτομα. Τόσο στις ημερίδες όσο και στα  εργαστήρια θα 

προσφέρονται καφές και θα υπάρχει μπουφές με αναψυκτικά και διάφορα είδη. ΟΙ 

εκδηλώσεις αυτές θα γίνονται σε χώρους που θα παρέχονται από το Δήμο.  Θα 

υπάρξει ευελιξία προσδιορισμού του τρόπου υλοποίησης των ημερίδων και των 

εργαστηρίων με φυσική ή με ηλεκτρονικά μέσα (εξ αποστάσεως), ανάλογα με τις 

συνθήκες και τις οδηγίες τήρησης μέτρων προστασίας από την πανδημία του covid-

19. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο σύστημα 

τηλεδιάσκεψης. 

OΑνάδοχος 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, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου, όπως αναλύεται στην Ενότητα 1.4 

της παρούσης. 

Στα Παραδοτέα Π-2 έως και Π-8 (Εκθέσεις Προόδου), θα περιλαμβάνεται 

κωδικοποιημένος απολογισμός των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε κάθε τρίμηνο 

αναφοράς, με βάση τα αναφερόμενα στην Ενότητα 2.2 της παρούσης και, ειδικότερα 

στις ακόλουθες: 

• Κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη δυσλειτουργικών 

οικογενειών 

• Ένταξη παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον 

• Υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευση και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την πρό-

ληψη διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους στήριξη οικογενειών για 

την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρρωσης (μετα-νοσοκομειακή 

προσαρμογή και φροντίδα) 

• Υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων» 

• Νομική στήριξη σε οικογένειες για διαχείριση και τακτοποίηση οικογενειακών θεμά-
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των 

• Δράσεις υποστήριξης παιδιών και εφήβων με προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησια-

κές δυσκολίες, αναπτυξιακά προβλήματα κ.λπ. 

• Δράσεις Επαγγελματικού προσανατολισμού – lifecoaching σε εφήβους 

• Λοιπές ενέργειες: Πολιτιστικά Δρώμενα, ενίσχυση της δημιουργικότητας 

 

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, θα εμπεριέχονται πληροφορίες και απολογισμός 

για την παροχή λοιπών υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, διαδικασίας 

παραπομπών, ανταπόκρισης  των ωφελούμενων και προτάσεις για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων, καθυστερήσεων κ.λπ. 

Τέλος, σε κάθε Έκθεση Προόδου θα περιλαμβάνεται  απολογισμός παροχής των 

«οριζόντιων υπηρεσιών» του ΚΤ-0 (Υπηρεσίες «Επιστημονικού Συντονισμού και 

Δημοσιότητας των Δράσεων»), όπως ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δράσης 

από τις Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου Ιλίου  προς τους ωφελούμενους 

• εξέλιξη των διαδικασιών παραπομπών από το ΚΚ στο πλαίσιο συνεργασίας, συντονι-

σμού και  εποπτείας από τηΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου 

• διοργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, τοπικών εκ-

δηλώσεων με ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο κλπ.,  

• ανάπτυξη ειδικών μέσων ή/και εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και της α-

ποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Δράσης, με έμφαση στην συμμετοχή στα 

διαδημοτικά δίκτυα της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

"ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ”, στο πλαίσιο των οποίων θα αναδεικνύονται καλές πρα-

κτικές και θα μεταφέρονται σχετικές εμπειρίες που σχετίζονται με την ουσία, την 

ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης των διακρίσεων και της 

βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης  

• ανάπτυξη «δικτύων» εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερωτικές 

δράσεις στην Κοινότητα (δύο ανοιχτές ημερίδες,  δύο σεμινάρια και ένα εργαστήριο 

με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών δομών και φορέων, κοινωνικών συλλόγων και 

δικτύων, εθελοντών κ.λπ.),  

• στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας.Προβλέπονται υπηρεσίες δελτίων τύπου, ανά-

πτυξης ηλεκτρονικού περιεχομένου και υλικό δημοσιότητας: έως 100 Αφίσες 

(διαστάσεων Α3, τετραχρωμία), έως 200 δίπτυχα προγράμματα (διαστάσεων Α5, 

τετραχρωμία), και έως 400 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια (διαστάσεων Α5, τετρα-
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Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 113/198 

 

χρωμία). 

 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου έχει ως εξής: 

  

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 114/198 

 

 

 

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 δρομολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες για: 
• την ασφάλεια των προσωπικών δεομένων των ωφελούμενων εφαρμόζοντας όλες τις 

διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων (GDPR), 

• την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών 
που ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που θα 
διαχειρίζεται και θα παρέχει τόσο στο Δήμο όσο και στους ωφελούμενους. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και 
υλικό οποιασδήποτε μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του 
από το Δήμο Ιλίου ή τους ωφελούμενους  και σχετίζονται με το αντικείμενο του 
έργου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, 
απαγορευμένης απολύτως κάθε άλλης χρήσης τους. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται 
έναντι του Δήμου Ιλίου για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της απαγόρευσης. 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 
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Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 115/198 

 

Πίνακας 10: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα Χρονοδιάγραμμα υποβολής Παραδοτέων και ανάλυση Πληρωμών 

Παραδοτέο Τίλος Χρόνος Υποβολής Κόστος 
Ημερίδες, Σεμινάρια 

Εργαστήρια 
ΣΥΝΟΛΟ 

Π.1 
Έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού 

του Έργου 
1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης 19.770,00 € - 19.770,00 € 

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 41.675,00 € 800,00 42.475,00 € 

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 56.335,00 € -   € 56.335,00 € 

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 56.335,00 € 1.200,00 € 57.535,00 € 

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 56.335,00 € -   € 56.335,00 € 

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 15 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 56.335,00 € 800,00 € 57.135,00 € 

Π.7 6η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 56.335,00 € 1.200,00 € 57.535,00 € 

Π.8 7η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 21 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 55.150,00 € 800,00 € 55.950,00 € 

  
Καθαρό 398.270,00 € 4.800,00 € 403.070,00 € 

  
ΦΠΑ 95.584,80 € 1.152,00 € 96.736,80 € 

  
Σύνολο 493.854,80 € 5.952,00 € 499.806,80 € 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 117/198 

 

 

Παράρτημα Ι:Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου 

Πίνακας 11Αναλυτική Κοστολόγηση του Έργου 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

KT_0 

Υπηρεσίες 

Επιστημονικο

ύ και 

Διοικητικού 

Συντονισμού 

και 

Δημοσιότητας 

των Δράσεων 

0.1 
Επιστημονικός 

Συντονισμός 

1α. Υπεύθυ

νος Ομάδας 

Έργου 

1α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 

10ετή εμπειρία και 

άνω ή 7 ετή εμπειρία 

και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(senior) 

2.500,00 € 21,00 52.500,00 € 12.600,00 € 65.100,00 € 13,18% 

0.3 
Μέσα και 

εργαλεία 

2. Κοινωνικ

ός 

Λειτουργός 

2α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

2.100,00 € 25,00 52.500,00 € 12.600,00 € 65.100,00 € 13,18% 
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..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 118/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία 

και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

0.4 

Διάχυση του 

περιεχομένου 

και των 

αποτελεσμάτων 

των Δράσεων, 

Ενημερωτικές 

Δράσεις για την 

Κοινότητα 

19. 

Σύμβουλος 

Δημοσιότητ

ας, 

Σύμβουλος 

Επικοινωνί

ας, Social 

Mediaspeci

alist κ.λπ. 

2α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία 

και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

2.100,00 € 4,00 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 2,11% 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 
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Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 119/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

KT_0 Άθροισμα 50,00 
113.400,00 

€ 
27.216,00 € 140.616,00 € 28,47% 

KT_2 

Πολλαπλή 

στήριξη της 

οικογένειας 

και των 

ανήλικων 

τέκνων 

2.1 

Κοινωνική 

ενδυνάμωση, 

καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνική 

στήριξη 

δυσλειτουργικών 

οικογενειών 

4. Ψυχολόγ

ος, 

Επιστήμονα

ς στον 

τομέα της 

ψυχολογίας 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

εμπειρία μικρότερη 

των 5 ετών (junior) 

1.850,00 € 12,00 22.200,00 € 5.328,00 € 27.528,00 € 5,57% 

9.  Εργοθερ

απευτές, 

Ειδικοί σε 

επαγγέλματ

α συναφή 

με 

Εργοθεραπ

2α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία 

2.100,00 € 21,00 44.100,00 € 10.584,00 € 54.684,00 € 11,07% 
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Έκδοση: 01 
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..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 120/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

εία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

16γ. Λοιπές 

Επιστημονι

κές 

Ειδικότητες

: Άλλες 

ειδικότητες 

ή 

επαγγέλματ

α 

2α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία 

και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

2.100,00 € 17,00 35.700,00 € 8.568,00 € 44.268,00 € 8,96% 

2.2 

Ένταξη παιδιών 

με προβλήματα 

προσαρμογής 

22. Ειδικός 

Παιδαγωγό

ς 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

1850 14,00 25.900,00 € 6.216,00 € 32.116,00 € 6,50% 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 121/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

στο σχολικό 

περιβάλλον 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης 

(junior) 

2.3 

Υπηρεσίες 

πρώιμης 

ανίχνευση και 

πρώιμης 

παρέμβασης σε 

παιδιά με στόχο 

την πρόληψη 

διαταραχών και 

δυσλειτουργιών 

στην ανάπτυξή 

τους στήριξη 

οικογενειών για 

την 

αντιμετώπιση 

5. Παιδοψυ

χολόγος 

2α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία 

και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

2.100,00 € 21,00 44.100,00 € 10.584,00 € 54.684,00 € 11,07% 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 122/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

καταστάσεων 

πένθους ή 

στήριξης 

ανάρρωσης 

(μετα-

νοσοκομειακή 

προσαρμογή και 

φροντίδα) 

2.5 

Υλοποίηση 

προγραμμάτων 

«σχολών 

γονέων» 

3α. Κοινωνι

κός 

Επιστήμονα

ς: 

Φιλόλογος, 

Παιδαγωγό

ς, 

Κοινωνιολό

γος 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης 

(junior) 

1.850,00 € 10,00 18.500,00 € 4.440,00 € 22.940,00 € 4,65% 
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Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 123/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

2.6 

Νομική στήριξη 

σε οικογένειες 

για διαχείριση 

και τακτοποίηση 

οικογενειακών 

θεμάτων 

3δ. Κοινωνι

κός 

Επιστήμονα

ς: Νομικός 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης 

(junior) 

1.850,00 € 4,00 7.400,00 € 1.776,00 € 9.176,00 € 1,86% 

2.8 

Δράσεις 

υποστήριξης 

παιδιών και 

εφήβων με 

προβλήματα 

συμπεριφοράς, 

μαθησιακές 

δυσκολίες, 

αναπτυξιακά 

προβλήματα 

6. Λογοθερ

απευτής 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης 

(junior) 

1850 18,20 33.670,00 € 8.080,80 € 41.750,80 € 8,45% 

18. Σύμβου

λος 

δικτύωσης 

και 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

1.850,00 € 10,00 18.500,00 € 4.440,00 € 22.940,00 € 4,65% 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 124/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

κ.λπ. κινητοποίη

σης 

Κοινωνικών 

Ομάδων, 

Σχολείων, 

Συλλόγων 

κ.λπ. 

ς Εκπαίδευσης 

(junior) 

2.9 Λοιπές Ενέργειες 

13. Επιστημ

ονικές 

Ειδικότητες 

Δημιουργικ

ής 

Απασχόλησ

ης 

(Γυμναστής

, 

Καθηγητές, 

3α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης 

(junior) 

1.850,00 € 12,00 22.200,00 € 5.328,00 € 27.528,00 € 5,57% 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 125/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

Μουσικοί, 

μέλη 

θεατρικών 

ομάδων, 

εφαρμοσμέ

νων 

καλλιτεχνικ

ών 

σπουδών  

κ.λπ.) 

19. 

Σύμβουλος 

Δημοσιότητ

ας, 

Σύμβουλος 

Επικοινωνί

ας, Social 

2α Πτυχιούχοι 

Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμια

ς Εκπαίδευσης με 

7ετή εμπειρία και 

άνω ή 5ετή εμπειρία 

2.100,00 € 6,00 12.600,00 € 3.024,00 € 15.624,00 € 3,16% 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 126/198 

 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 
Κ.Τ. (ΠΕΡ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕ

Σ (ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΡ) 

Ομάδα 

Έργου 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση 

με 14/12  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνο

ς Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

Mediaspeci

alist κ.λπ. 

και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

KT_2 Άθροισμα 145,20 
284.870,00 

€ 
68.368,80 € 353.238,80 € 71,53% 

Γενικό Άθροισμα 195,20 
398.270,00 

€ 
95.584,80 € 493.854,80 € 

100,00

% 

 

Πίνακας 12: Αναλυτικό κόστος και απασχόληση ανά Παραδοτέο 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

0.1 1α. Υπεύ 1,00 2.500,0 2,00 5.000, 3,00 7.500, 3,00 7.500,0 3,00 7.500,0 3,00 7.500,0 3,00 7.500, 3,00 7.500,

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 127/198 

 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

θυνος 

Ομάδας 

Έργου 

0 € 00 € 00 € 0 € 0 € 0 € 00 € 00 € 

0.3 

2. Κοινω

νικός 

Λειτουρ-

γός 

1,30 
2.730,0

0 € 
2,80 

5.880,

00 € 
3,50 

7.350,

00 € 
3,50 

7.350,0

0 € 
3,50 

7.350,0

0 € 
3,50 

7.350,0

0 € 
3,50 

7.350,

00 € 
3,40 

7.140,

00 € 

0.4 

19. Σύμ-

βουλος 

Δημο-

σιότητας, 

Σύμβου-

λος Επι-

κοινωνί-

ας, Social 

Mediasp

0,20 
420,00 

€ 
0,40 

840,00 

€ 
0,60 

1.260,

00 € 
0,60 

1.260,0

0 € 
0,60 

1.260,0

0 € 
0,60 

1.260,0

0 € 
0,60 

1.260,

00 € 
0,40 

8.40,0

0 € 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 128/198 

 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

ecialist 

κ.λπ. 

2.1 

4. Ψυχολ

όγος, 

Επιστή-

μονας 

στον 

τομέα 

της ψυ-

χολογίας 

0,60 
1.110,0

0 € 
1,30 

2.405,

00 € 
1,70 

3.145,

00 € 
1,70 

3.145,0

0 € 
1,70 

3.145,0

0 € 
1,70 

3.145,0

0 € 
1,70 

3.145,

00 € 
1,60 

2.960,

00 € 

 

16γ. Λοι-

πές Επι-

στημονι-

κές Ειδι-

κότητες: 

Άλλες 

0,90 
1.890,0

0 € 
1,90 

3.990,

00 € 
2,40 

5.040,

00 € 
2,40 

5.040,0

0 € 
2,40 

5.040,0

0 € 
2,40 

5.040,0

0 € 
2,40 

5.040,

00 € 
2,20 

4.620,

00 € 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 129/198 

 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

ειδικότη-

τες ή 

επαγ-

γέλματα 

 

9.  Εργοθ

εραπευ-

τές, Ειδι-

κοί σε 

επαγ-

γέλματα 

συναφή 

με Εργο-

θερα-

πεία 

1,00 
2.100,0

0 € 
2,00 

4.200,

00 € 
3,00 

6.300,

00 € 
3,00 

6.300,0

0 € 
3,00 

6.300,0

0 € 
3,00 

6.300,0

0 € 
3,00 

6.300,

00 € 
3,00 

6.300,

00 € 

2.3 
5. Παιδο

ψυχολό-
1,00 

2.100,0

0 € 
2,00 

4.200,

00 € 
3,00 

6.300,

00 € 
3,00 

6.300,0

0 € 
3,00 

6.300,0

0 € 
3,00 

6.300,0

0 € 
3,00 

6.300,

00 € 
3,00 

6.300,

00 € 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 130/198 

 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

γος 

2.5 

3α. Κοιν

ωνικός 

Επιστή-

μονας: 

Φιλόλο-

γος, Παι-

δαγωγός, 

Κοινω-

νιολόγος 

0,50 
925,00 

€ 
1,10 

2.035,

00 € 
1,40 

2.590,

00 € 
1,40 

2.590,0

0 € 
1,40 

2.590,0

0 € 
1,40 

2.590,0

0 € 
1,40 

2.590,

00 € 
1,40 

2.590,

00 € 

2.6 

3δ. Κοιν

ωνικός 

Επιστή-

μονας: 

Νομικός 

0,20 
370,00 

€ 
0,40 

740,00 

€ 
0,60 

1.110,

00 € 
0,60 

1.110,0

0 € 
0,60 

1.110,0

0 € 
0,60 

1.110,0

0 € 
0,60 

1.110,

00 € 
0,40 

740,00 

€ 

2.8 18. Σύμβ 0,50 925,00 1,10 2.035, 1,40 2.590, 1,40 2.590,0 1,40 2.590,0 1,40 2.590,0 1,40 2.590, 1,40 2.590,

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 131/198 

 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

ουλος 

δικτύω-

σης και 

κινητο-

ποίησης 

Κοινωνι-

κών Ο-

μάδων, 

Σχολεί-

ων, Συλ-

λόγων 

κ.λπ. 

€ 00 € 00 € 0 € 0 € 0 € 00 € 00 € 

2.9 

19. Σύμ-

βουλος 

Δημο-

σιότητας, 

Σύμβου-

0,30 
630,00 

€ 
0,70 

1.470,

00 € 
0,80 

1.680,

00 € 
0,80 

1.680,0

0 € 
0,80 

1.680,0

0 € 
0,80 

1.680,0

0 € 
0,80 

1.680,

00 € 
1,00 

2.100,

00 € 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 132/198 

 

ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

λος Επι-

κοινωνί-

ας, Social 

Mediasp

ecialist 

κ.λπ. 

 

13. Επιστ

ημονικές 

Ειδικότη-

τες Δη-

μιουργι-

κής Απα-

σχόλη-

σης (Γυ-

μναστής, 

Καθηγη-

τές, 

0,60 
1.110,0

0 € 
1,30 

2.405,

00 € 
1,70 

3.145,

00 € 
1,70 

3.145,0

0 € 
1,70 

3.145,0

0 € 
1,70 

3.145,0

0 € 
1,70 

3.145,

00 € 
1,60 

2.960,

00 € 
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ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα 

Έργου 

Π.1 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 (Α-

πασχό-

ληση) 

Π.7 

Κό-

στος 

Π.8 

(Απα-

σχό-

ληση) 

Π.8 

Κό-

στος 

Μουσι-

κοί, μέλη 

θεατρι-

κών ο-

μάδων, 

εφαρμο-

σμένων 

καλλιτε-

χνικών 

σπουδών  

κ.λπ.) 

  
8,10 

16.810,

00 € 
17,00 

35.200

,00 € 
23,10 

48.010

,00 € 
23,10 

48.010,

00 € 
23,10 

48.010,

00 € 
23,10 

48.010,

00 € 
23,10 

48.01

0,00 € 
22,40 

46.64

0,00 € 

 

Πίνακας 13Κωδικοποίηση Προσόντων της Ο.Ε. 
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Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior Απαιτούμενα Προσόντα και Γενική / Ειδική Εμπειρία 

Συνολικοί 

Α/Μ 

Απασχόλησης 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1   

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία και άνω σε ζητήματα διοίκησης 

και διαχείρισης έργων και δράσεων ή/και διοίκησης ομάδων έργου, γενική εμπειρία στην 

παροχή υπηρεσιών προς την Αυτοδιοίκηση και ειδική Εμπειρία στην υποστήριξη ή/και 

διαχείριση προγραμμάτων στήριξης των ευπαθών ομάδων ή με 7ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο, με έμφαση σε ζητήματα ψυχικής υγείας. Πρόσθετη ειδική εμπειρία 

σχεδιασμού παρακολούθησης και υλοποίησης δράσεων πρώιμης ανίχνευσης προβλημάτων 

διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και πρώιμης παρέμβαση για την 

πρόληψή τους,  ή/και ανίχνευσης προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών 

και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους κ.λπ. 

21,00 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2  2  
Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  εμπειρία σε κοινωνικές έρευνες και στην 

στήριξη παιδιών και των μελών της οικογένειας 
25,00 

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: 

Φιλόλογος, Παιδαγωγός, 

Κοινωνιολόγος 

1   1 

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με   εμπειρία σε ζητήματα ανάπτυξης του παιδιού 

(σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική)  ή 5ετή αντίστοιχη εμπειρία και άνω  

με μεταπτυχιακό τίτλο 

10,00 

3δ. Κοινωνικός Επιστήμονας: 

Νομικός 
1   1 

Πτυχιούχος Νομικών Επιστημών με εξειδίκευση ή ειδική εμπειρία σε ζητήματα προστασίας 

παιδιού και οικογενειακού δικαίου, επιθυμητή εμπειρία σε  θέματα διαχείρισης 

προσωπικών δεδομένων 

4,00 
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Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior Απαιτούμενα Προσόντα και Γενική / Ειδική Εμπειρία 

Συνολικοί 

Α/Μ 

Απασχόλησης 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον 

τομέα της ψυχολογίας 
1   1 

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Τομέα της Ψυχολογίας με επιθυμητή 

ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία 
12,00 

5. Παιδοψυχολόγος 1  1  

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω στη  ψυχολογία και την 

παιδοψυχολογία ή με αντίστοιχη 5ετή εμπειρία και άνω  και με μεταπτυχιακό τίτλο στα 

παραπάνω θέματα 

21,00 

6. Λογοθεραπευτής 1   1 Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Τομέα της Λογοθεραπείας α 18,20 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή με 

Εργοθεραπεία 

1  1  
Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω στη εργοθεραπεία ή με 

αντίστοιχη 5ετή εμπειρία και άνω και  με μεταπτυχιακό τίτλο στα παραπάνω θέματα 
21,00 

13. Επιστημονικές Ειδικότητες 

Δημιουργικής Απασχόλησης 

(Γυμναστής, Καθηγητές, Μουσικοί, 

μέλη θεατρικών ομάδων, 

εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 

σπουδών  κ.λπ.) 

1   1 
Πτυχιούχος  με  εμπειρία σε δράσεις πολιτισμού  και ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό, 

οργάνωση και την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων σε παιδιά και εφήβους 
12,00 

16γ. Λοιπές Επιστημονικές   1  Παιδοψυχίατρος με 7ετή εμπειρία και άνω ή με 5ετή εμπειρία και άνω  με μεταπτυχιακό 17,00 
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Σελ.: 136/198 

 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior Απαιτούμενα Προσόντα και Γενική / Ειδική Εμπειρία 

Συνολικοί 

Α/Μ 

Απασχόλησης 

Ειδικότητες: Άλλες ειδικότητες ή 

επαγγέλματα. 

τίτλο και  με εμπειρία ή ικανότητες ή με ειδίκευση σε ζητήματα ειδικών συμπεριφορών 

18. Σύμβουλος δικτύωσης και 

κινητοποίησης Κοινωνικών Ομάδων, 

Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ 

1  1  

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή με 5ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο και  με εμπειρία ή ικανότητες ή με ειδίκευση στην κοινωνική 

δικτύωση, στην κοινωνική ενσωμάτωση, στην ομαδικότητα κ.λπ. 

10,00 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, 

Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 

1   1 
Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσηςμε εμπειρία ή ειδίκευσηστην επικοινωνία, στη 

διαχείριση Social Media κ.λπ. 
10,00 

22. Ειδικός Παιδαγωγός 1   1 
Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσηςμε εμπειρία σε δραστηριότητες ειδικού 

παιδαγωγού 
14,00 

Σύνολα 14 1 6 7  195,20 
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7.1.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ B 
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Περιβάλλον του Έργου 

Φορέας Υλοποίησης – Αναθέτουσα Αρχή 

Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Ιλίου και, συγκεκριμένα, η Δ/νση 

Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου. 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου Ιλίου 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. 

Αποτελείται από πέντε (5) τμήματα:  
6. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας 
7. Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Παροχών 
8. Τμήμα Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής 
9. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής (Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας) 
10. ΚΑΠΗ 

 

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) τελεί υπό την 

εποπτεία του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των αναγκών του Έργου, θα εμπλακούν τα παρακάτω Τμήματα : 

• το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης & Παροχών 

• από το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής, το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 

• To Τμήμα Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής 

• To ΚΑΠΗ 

 

Στοιχεία Κοινωνικής Διαστρωμάτωσης των Ωφελουμένων από τις Κοινωνικές Δομές και 

Υπηρεσίες του Δήμου 

 

Ο Δήμος Ιλίου εμφανίζει υψηλά ποσοστά φτώχειας και ακραίας φτώχειας, καθώς και 

αυξημένες ανάγκες ψυχοκοινωνικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων, όπως και οι 

λοιποί Δήμοι της Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με έρευνα του Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής. 

Έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η πρόληψη και 

υγειονομική  φροντίδα, η κατ’ οίκον βοήθεια και προστασία των ηλικιωμένων, η εν 
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γένει υποστήριξη των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με στόχο τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης στα κοινωνικά αγαθά και τον περιορισμό του 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

Ειδικότερα η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου πραγματοποίησε, μεταξύ άλλων, 

τις παρακάτω δράσεις : 

• Υποδοχή 5.500 ωφελουμένων από το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας για τις 

ακόλουθες υπηρεσίες : Εργασίες ΚΕΑ, Επίδομα Στέγασης, Προνοιακό 

Επίδομα, Υποδοχή- Ενημέρωση- Υποστήριξη, Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ένταξης (Αιτήσεις για: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δεκατιανό, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 

Δημοτικά Ιατρεία, Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, Επανασύνδεση ΔΕΗ, 

Ενεργοποίηση Καρτών ΜΜΜ, Συμμετοχή σε Προκηρύξεις Προγρ. 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα), Διασύνδεση και Παραπομπή σε Δημόσιες 

Υπηρεσίες, Δράσεις Αγωγής Υγείας, Συμβουλευτική, Κοινωνική Έρευνα, 

Καταγραφή Ρομά, Διαμεσολάβηση. 

• Προγράμματα καταπολέμησης της Φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού : 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (στήριξη 300 οικογενειών ετησίως), Κοινωνικό 

Φαρμακείο (150 ωφελούμενοι ετησίως), Κοινωνικό Συσσίτιο (100 

ωφελούμενοι ετησίως), Πρόγραμμα  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής 2014-2020 του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 

(FEAD/TEBA) σε 1.600 δικαιούχους του ΚΕΑ, Παροχή Μικρογεύματος (200 

ωφελούμενοι ετησίως) 

• Κοινωνικό Φροντιστήριο (100 μαθητές ετησίως με τη στήριξη 20 εθελοντών 

καθηγητών) 

• Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι: παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας  κατ’ οίκον σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται 

και σε άτομα με αναπηρία (100 ωφελούμενοι ετησίως) 

• Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας : υλοποίηση Προγράμματος ανίχνευσης 

διαταραχών μνήμης σε ηλικιωμένους (50 άτομα ετησίως) 

• Κοινωνική Εργασία : παροχή συμβουλευτικής και κοινωνικής εργασίας σε 

άτομα και οικογένειες με κοινωνικά προβλήματα, παροχή πληροφόρησης για 

κοινωνικές παροχές, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών για την ένταξη των 

ωφελουμένων σε υπηρεσίες κατ’ οίκον, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών στο 

πλαίσιο εισαγγελικής εντολής (500 περιστατικά κοινωνικής εργασίας ετησίως) 

• Ψυχολογική υποστήριξη: παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε κάθε 

δημότη/κάτοικο, που αντιμετωπίζει, συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα 

συμπεριφοράς και επικοινωνίας, κρίση μέσα στην οικογένεια, τραυματικά 

γεγονότα (200 περιστατικά ετησίως) 
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• Σχολές Γονέων: ομάδες γονέων παιδιών ηλικίας έως 12 ετών με θεματικές 

ενότητες αναφορικά με την επιθετικότητα, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους 

και τα αδέλφια, τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού, γονέα και παιδιού, τα 

όρια στη συμπεριφορά των παιδιών, την προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο 

κ.ά. (δύο ομάδες ετησίως) 

• Ομάδες Γυναικών Ρομά: έχουν πραγματοποιηθεί 6 Ομάδες των 4 γυναικών σε 

ένα κύκλο συναντήσεων των 4 συνεδριών  

 

Όσον ειδικότερα αφορά στην άνοια, στο Δήμο Ιλίου, το 20% του πληθυσμού 

σύμφωνα με την απογραφή έτους 2011 είναι άνω των 60 ετών. Ο δείκτης γήρανσης 

είναι εξαιρετικά υψηλός 96/100 όπως αντίστοιχα ο δείκτης εξάρτησης.  

Πρόσφατη προοπτική μελέτη που αφορά στην ανίχνευση διαταραχών μνήμης 

διάθεσης και άγχους σε άνδρες και γυναίκες 55+ ετών σε δείγμα 692 ατόμων, δείχνει 

ότι το 39% παρουσιάζουν ήπιες έως μείζονες διαταραχές της μνήμης ή/και των 

νοητικών λειτουργιών. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (73% με εκπαίδευση ≤6 ετών) 

αποτελεί αρνητικό στοιχείο, καθώς το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης συνιστά 

παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση άνοιας.  

Η εξέταση 50 ατόμων ετησίως για διαταραχές των νοητικών λειτουργιών από το 

προσωπικό της κοινωνικής υπηρεσίας είναι οριακή ως προς τον αριθμό, καθώς 

αποτελεί μέρος του έργου του  κοινωνικού  λειτουργού. Τόσο ο αριθμός των 

ηλικιωμένων σε απόλυτες τιμές όσο και η ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού γύρω 

από την άνοια με αποτέλεσμα ο αριθμός των αιτημάτων για εξέταση να είναι κατά 

πολύ υψηλότερη από αυτή που μπορούν με τις παρούσες συνθήκες να εξυπηρετηθούν 

από την Κοινωνική Υπηρεσία, καθιστούν αναγκαία την λειτουργία του 

«συμβουλευτικού σταθμού». Η παρουσία σε τακτική βάση ιατρού θα εξασφαλίσει 

καλύτερη διάγνωση που συνεπάγεται την διάκριση μεταξύ της 

ανοϊκήςσυμπτωματολογίας με διαταραχές των νοητικών λειτουργιών οφειλόμενων σε 

άλλες ιατρικές καταστάσεις. Η υπάρξη κοινωνικών λειτουργών θα συμβάλλει στην 

καλύτερη σάρωση του πληθυσμού και την λειτουργία προγραμμάτων 

ψυχοεκπαίδευσης, ενώ η παρουσία νευροψυχολόγων θα συμβάλλει στην καλύτερη 

νευροψυχολογική αξιολόγηση προκειμένου να ενταχθούν σε ομάδες νοητικής 

ενδυνάμωσης ανάλογα με το στάδιο της νόσου ή ευρύτερα των διαταραχών. Η 

παρουσία εργοθεραπευτή στην λειτουργία των ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης και 
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φυσικοθεραπευτή για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης των πτώσεων και 

θεραπευτικής σωματικής άσκησης.  

Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιλίου έχει με βάση τομεοποίηση, σε πλήρη λειτουργία 8 

ΚΑΠΗ διευκολύνει την υποστήριξη του συμβουλευτικού σταθμού.  

 

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/. 

Φορέας Λειτουργίας και πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου 

Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι  η Δ/νσηΚοινωνικής Προστασίας &Υγείας του 

Δήμου Ιλίου (ΔΚΠΥ). 

Οι ωφελούμενοι θα παραπέμπονται στις υπηρεσίες της παρούσας Δράσης μέσω 

του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (ΚΚ), με βάση και τον Κανονισμό 

λειτουργίας του., λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΚΚ λειτουργεί ως συμπληρωματική δομή της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου. Ιλίου. 

Η λειτουργία του ΚΚ εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των 

πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου 

στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου 

παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και 

υπηρεσίες του Δήμου.  
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Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς 

άξονες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

προστασίας 

Γ) Παροχή Υπηρεσιών. που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΚ (ΚΥΑ με αριθμ. Δ14 

/15834/237/8-4-2019, ΦΕΚ Β’ 1344/19-4-2019, άρθρο 2, παραγρ. 1.2), το ΚΚ 

συνεργάζεται με Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές. μέσω «παραπομπών» αιτημάτων 

των ωφελουμένων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια 

της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», όπως ενδεικτικά,  Κοινωνικοί 

Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και 

εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για 

ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, 

Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ. 

Ο συντονισμός και η διεκπεραίωση των παραπομπών αυτών στις αντίστοιχες Δομές 

ή Υπηρεσίες γίνεται μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. Ο Ανάδοχος της 

παρούσας Δράσης,  θα  αναλαμβάνει την υλοποίηση της «παραπομπής», τηρώντας 

τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας και μεριμνώντας για τη διασφάλιση 

των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων, αξιοποιώντας το ειδικό 

επιστημονικό δυναμικό που προβλέπεται για την ικανοποίηση των στόχων της 

παρούσας Δράσης. Η «συστημική» επικοινωνία, αξιολόγηση και ανάδραση των 

αποτελεσμάτων των παραπομπών θα γίνεται μέσω εντύπων και εργαλείων που θα 

συμφωνηθούν μεταξύ των τριών πλευρών (ΔΚΠΥ-ΚΚ-Ανάδοχος) και θα 

διεκπεραιώνεται μέσω των επιστημόνων πεδίου που αντιστοιχούν σε κάθε 

υπηρεσία / παραπομπή. Επισημαίνεται ότι μία «παραπομπή» μπορεί να 

ολοκληρώνεται με περισσότερες «κωδικοποιημένες υπηρεσίες» που παρέχονται 

από την παρούσα Δράση, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της 

διεργασίας της κοινωνικής ένταξης. 
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Η  ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου  θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή 

επικάλυψης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς 

υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας ή ακόμα και από άλλες Δράσεις, ήδη από το 

στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους, αλλά και για τον συντονισμό και 

αξιολόγηση πιθανών αλλεπάλληλων μεν, αναγκαίων δε, παραπομπών 

ωφελουμένων, λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό της οικογένειας, όπου κρίνεται 

απαραίτητο. 

Η εξυπηρέτηση / παρακολούθηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του ΚΚ, το οποίο μπορεί να διασυνδέεται με 

τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που 

εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (άρθρο 3, 

παραγρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ).  

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ιλίου θα  συνεργάζεται με τον ΑΣΔΑ στο πλαίσιο της 

«οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και των Διαδημοτικών 

Δικτύων, που στόχο έχουν την ομογενοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης στη 

Δυτική Αθήνα. Τα επιστημονικά στελέχη πεδίου του Αναδόχου θα συμμετέχουν στα 

θεματικά δίκτυα, στις ομάδες εργασίας και στην ανταλλαγή εμπειριών, σύμφωνα με 

το προγραμματισμό της ως άνω «οριζόντιας» Δράσης, υπό την ευθύνη, τις οδηγίες 

και την παρακολούθηση της ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου. 

Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου 

Στο πλαίσιο του Έργου, θα επιδιωχθούν μέσω του Δήμου Ιλίου συνεργασίες και 

συνέργιες με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, καθώς και 

αξιοποίηση της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα Alzheimer, δημόσιας υγείας 

κ.λπ. 

Με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, η Δράση θα αξιοποιεί σχετικές μεθοδολογίες και 

εργαλεία τόσο από το  Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), 

όσο και στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Κοινότητες 

φιλικές προς την άνοια - Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την άνοια στους Δήμους της 

Ελλάδας»,στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Ιλίου. 
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Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου έχει εδραιώσει συνεργασίες 

με τους ακόλουθους φορείς : 

• Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Ιλιαχτίδα», για την παροχή 

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και 

μάθησης σε παιδιά και εφήβους. 

• Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών του Συλλόγου «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με 

προβλήματα διαβίωσης. 

• Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όπως οικοτροφείο και προστατευόμενο διαμέρισμα. 

• Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΙΣ, για την παροχή συμβουλευτικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης ατόμων με θέματα εξάρτησης και των συγγενών τους. 

• Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «ΦΑΕΘΩΝ», για την παροχή 

συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης τόσο ατομικά όσο και σε όλους 

τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς (εκπαιδευτικοί, γο-

νείς, μαθητές). 

• Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία, όπου πραγματοποιούνται αθλητικές και καλλιτε-

χνικές δραστηριότητες για ΑμεΑ.    

• Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) 

• Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

«ΑΤΤΙΚΟΝ» μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, στο πλαίσιο του προγράμματος προ-

συμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για γυναίκες 

ηλικίας 25 –65 ετών με τη δοκιμασία του testPAP, κάθε τρία χρόνια, το οποίο 

έχει σχεδιάσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας «ΙΛΙΟΝ – Στήριξη»: Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Δομή 

παροχής Συσσιτίου, Τράπεζα Χρόνου, στα πλαίσια της σύμπραξης του Δήμου Ι-

λίου και του φορέα «ΕΔΡΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 

• Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας όμορων Δήμων. 

• Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (Α’ ψυχιατρική κλινική Αιγινητείου Νοσοκομείου) για 

την υλοποίηση Ψυχοεπιδημιολογικής Έρευνας για τις διαταραχές μνήμης, και 

διάθεσης ηλικιωμένων στον Δήμο Ιλίου. 
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• Μονάδα Ψυχογηριατρικής ΕΚΕΨΥΕ για την υλοποίηση Ψυχοεπιδημιολογικής  

Έρευνας για τις διαταραχές μνήμης, και διάθεσης ηλικιωμένων στον Δήμο Ιλίου. 

• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οδοντιατρικής, Τομέας 

Προσθετολογίας για δωρεάν στοματικό έλεγχο.  

• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής με θέμα τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ υποστηρικτικού περιβάλλοντος υγείας και ποιότη-

τας ζωής των ηλικιωμένων που ζουν στην κοινότητα. 

• Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς  για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

από τα μέλη  των Κ.Α.Π.Η. με θέμα την «καταγραφή προβλημάτων στην τρίτη ηλι-

κία». 

• Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με 

τον εγγραμματισμό υγείας από τα μέλη των Κ.Α.Π.Η σε ομάδες.  

• Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων για 

διεξαγωγή εξέτασης σπιρομέτρησης (έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας) σε 

ετήσια βάση. 

• Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών για Παιδικούς Εμβολιασμούς και δωρεές φαρμάκων.  

• Κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας για την πραγματοποίηση 

εξετάσεων Μαστογραφίας και Τεστ P.A.P.   

• Κέντρο Υγείας Περιστερίου και ΠΕΔΥ Αγ. Αναργύρων και Ιλίου στα πλαίσια υλο-

ποίησης προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής στα δημοτικά σχολεία του δήμου 

(οδοντιατρικός, παιδιατρικός, οφθαλμολογικός και ορθοπεδικός έλεγχος).  

• ΙΑΚ Ιλίου για τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών και εξέτασης P.A.P. σε α-

νασφάλιστες γυναίκες. 

• Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) στα πλαίσια του προγράμματος «Μελέτη 

για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματο-

ποίησης Lumos».  

• Συμμετοχή της Υπηρεσίας στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Αντιμε-

τώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων  

(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)  

• Ένταξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ» του Κεντρικού Επιστη-

μονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και 
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Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)  με στόχο την πρόληψη και α-

ντιμετώπιση της θυματοποίησης και εγκληματικότητας των ανηλίκων. 

• Μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), με 

στόχο τη συνένωση των δυνάμεων των Δήμων στον τομέα της πρόληψης της υ-

γείας, την ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικούς 

φορείς σε θέματα πρόληψης, τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, τη διεκδίκηση 

πόρων, κρατικών και Ευρωπαϊκών, την πραγματοποίηση ετήσιων συνεδρίων και 

τοπικών εκδηλώσεων για την ανάπτυξη θεμάτων πρόληψης της υγείας που α-

φορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Ναοί της Ιεράς Μητρόπολης. 

• Ορφανοτροφείο Αγίας Τριάδος. 

• Ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ. 

• Σχολικές Μονάδες. 

• Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων 

• Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 

• Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας 

• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

• Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών 
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Αντικείμενο του Έργου (Τεχνική Έκθεση) 

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 Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας». 

Το Υποέργο 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:  

Α.Α. Είδος CPV 

5.  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200-8 

6.  Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις 79416100-4 
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Α.Α. Είδος CPV 

7.  Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 85300000-2 

 

Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου και Στόχοι του Έργου 

Το Έργο αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και παρεμβάσεις «πρόληψης και 

έγκαιρης διάγνωσης της Άνοιας» με τη μορφή Συμβουλευτικού Σταθμού για την 

άνοια, στο Δήμο Ιλίουστο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, με την 

εφαρμογή πλέγματος παρεμβάσεων στον ακόλουθο «Κοινωνικό Τομέα» (ΚΤ): 

• ΚΤ-3: Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 

 

Το παρόν Έργο αποτελεί το 2ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες 

Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης 

της Ποιότητας Ζωής  και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων 

του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας». 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση 25 της Δράσης 9.3.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 1). Οι υπηρεσίες που 

επιλέγονται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, με βάση τις ανάγκες και την στόχευση 

της ειδικής ομάδας στην οποία απευθύνονται και στο πλαίσιο της κοινωνικής 

πολιτικής του Δήμου Ιλίου, καθώς και το διαθέσιμο προϋπολογισμό, φαίνονται στη 

στήλη 3 του Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1). 

Στους προαναφερθέντες  Κοινωνικούς Τομείς προστίθεται και ο «Κ.Τ.0» στο πλαίσιο 

του οποίου προβλέπεται η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών «Επιστημονικού 

Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων». 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΚΤ-0 προβλέπονται κυρίως οριζόντιες επιστημονικές 

υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: 

• επιστημονικός συντονισμός του Έργου, 

• ειδικά μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότη-
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τας των υπηρεσιών της Δράσης, με έμφαση στην συμμετοχή στα διαδημοτικά δίκτυα 

της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2. της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με στόχο τη συνολική 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης, 

• Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές 

δράσεις στην Κοινότητα (δύο ανοιχτές ημερίδες,  δύο σεμινάρια και ένα εργαστήριο, 

με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών δομών και φορέων, κοινωνικών συλλόγων και 

δικτύων, εθελοντών κ.λπ.), 

• υπηρεσίες δικτύωσης,  ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών στο 

πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ, στο 

πλαίσιο των οποίων θα αναδεικνύονται καλές πρακτικές και θα μεταφέρονται σχετι-

κές εμπειρίες που σχετίζονται με την ουσία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότη-

τα της αντιμετώπισης των διακρίσεων και της βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης. 

 

Τα ειδικά μέσα και εργαλεία θα αφορούν ενδεικτικά στην έρευνα, αξιολόγηση και 

παρακολούθηση προβλημάτων που συνδέονται:  

• με την μεθοδολογία και τα μέσα πρόληψης της άνοιας και την αποτελεσματικότητα 

των δράσεων ενίσχυσης των προστατευτικών παραγόντων απέναντι στην άνοια 

• με την έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και την συμβολή του οικογενειακού περιβάλλο-

ντος σε αυτήν. 

 

Στο πλαίσιο παρόντος  Έργου,  ο Δήμος Ιλίου θα  συνεργάζεται με τον ΑΣΔΑ για την 

υλοποίηση της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2 της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας και των 

προβλεπόμενων «Διαδημοτικών Δικτύων», που στόχο έχουν 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.  

Τα επιστημονικά στελέχη πεδίου του Αναδόχου του Έργου θα συμμετέχουν στα 

θεματικά δίκτυα, στις ομάδες εργασίας και στην ανταλλαγή εμπειριών της Δράσης 

9.4.2, σύμφωνα με το προγραμματισμό της ως άνω «οριζόντιας» Δράσης, υπό την 

ευθύνη, τις οδηγίες και την παρακολούθηση της ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου. 
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Οι υπηρεσίες της παρούσας Δράσης θα παρέχονται με αξιοποίηση των 

υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ιλίου και δεν αφορούν στη δημιουργία 

νέων Δομών. Οι παραπάνω δράσεις θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται από τη 

ΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Κέντρο Κοινότητας. Η  ΔΚΠΥ 

του Δήμου Ιλίου  θα μεριμνήσει για τη διασφάλιση και την αποφυγή επικάλυψης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους από ομοειδείς υπηρεσίες, 

ήδη από το στάδιο ταυτοποίησης και της παραπομπής τους. 

Στο πλαίσιο της ΚΤ-0 θα παρέχονται επίσης οριζόντιες υπηρεσίες ενημέρωσης της 

κοινότητας για την άνοια, καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και 

εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας (on – the – jobtraining) των 

επαγγελματιών υγείας του Δήμου Ιλίου (Κοινωνική Υπηρεσία, Δημοτικά Ιατρεία, 

Βοήθεια στο σπίτι κ.ά.), ομοίως για τα ζητήματα της άνοιας. 

Ο Δήμος Ιλίου παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωση της Άνοιας με τη 

μορφή «Συμβουλευτικού Σταθμού». Οι στόχοι της Δράσης είναι οι ακόλουθοι: 

• Πρόληψη της άνοιας και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων απέναντι στην 

άνοια 

• Έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και παραπομπή σε πιο εξειδικευμένη φροντίδα και πα-

ρακολούθησης 

• Κατάλληλη ενημέρωση της κοινότητας για την άνοια 

• Υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια 

 

Η πολλαπλή στήριξη των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους θα παρέχεται στο 

πλαίσιο του ΚΤ-3: «Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων 

με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους» της 

Πρόσκλησης και ειδικότερα μέσω των ακόλουθων Κοινωνικών Υπηρεσιών: 

• 3-2: Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  φυσιοθερα-

πεία και αποκατάσταση   

• 3-3: Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  εργοθερα-

πεία, κινησιοθεραπεία 

• 3-4: Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με διαταρα-

χές μνήμης 

• 3-6: Λοιπές ενέργειες: Υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια 
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Ο ανάδοχος φορέας για τη διεύρυνση των δράσεων του Συμβουλευτικού Σταθμού, θα 

κληθεί να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες καθημερινά στο χώρο του 

Συμβουλευτικού Σταθμού και σε κατάλληλο άλλο χώρο που θα παραχωρηθεί από τη 

Δημοτική Αρχή και κατ’ οίκον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εξυπηρετώντας άτομα 

με άνοια και μέλη των οικογενειών τους. 

• Δράσεις πρόληψης της άνοιας και άλλων εκφυλιστικών καταστάσεων της τρίτης ηλι-

κίας για το ευρύ κοινό. 

• Λειτουργία διευρυμένου ιατρείου μνήμης που θα στελεχώνεται από επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο) αλλά και από ιατρό (νευρολόγο ή 

ψυχίατρο) και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού. 

• Προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης για άτομα άνω των 60 ετών είτε προληπτικά 

είτε με προβλήματα μνήμης και άνοια. 

• Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις  τόσο σε άτομα με άνοια όσο και σε φροντιστές. Η πα-

ροχή αυτών των υπηρεσιών θα γίνεται αναλόγως των αναγκών  κατ’ οίκον παρέμβα-

σης στο Δήμο Ιλίου. Είναι σημαντική, όπου είναι εφικτό, η τεχνογνωσία στην κατ’ οί-

κον υποστήριξη ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους  και η αποδεδειγμένη ε-

μπειρία λειτουργίας τέτοιων προγραμμάτων του φορέα που θα τα αναλάβει. 

• Οι υπηρεσίες στους φροντιστές των ατόμων με άνοια θα στοχεύουν στην  ανακούφι-

ση του  πρακτικού και ψυχολογικού φορτίου.  

• Οργάνωση  ευρύτερων δράσεων και ενδεικτικά: οργάνωση προγραμμάτων με τη συ-

νεργασία φορέων στην κοινότητα με στόχο την ανάπτυξη «φιλικών προς την άνοια» 

Υπηρεσιών ΟΤΑ - (ομιλίες / εκδηλώσεις για ενημέρωση του κοινού, ομιλίες / ενημέ-

ρωση του προσωπικού που στελεχώνει δημοτικές δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθ-

μιας περίθαλψης).  

 

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 2). 
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Πίνακας 14: Κοινωνικοί Τομείς και εν δυνάμει υπηρεσίες που δύναται να 

ενεργοποιηθούν ανά «Κοινωνικό Τομέα»  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Κοινωνικός 

Τομέας 

(κωδ 

ΥπηρεσίεςΠρόσκλησης 

Ενεργοποίηση 

στο πλαίσιο του 

Έργου 

KT_0 Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων 

 

0.1.1 Επιστημονικός Συντονισμός X 

0.2.1 Διοικητική υποστήριξη Χ 

0.1.2 Μέσα και εργαλεία X 

0.1.3 
Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημε-

ρωτικές Δράσεις για την Κοινότητα 
X 

0.1.4 

Υπηρεσίες δικτύωσης,  ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτι-

κών στο πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και 

"ΕΝΤΑΣΣΩ" 

Χ 

KT_3 
Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων 

και των οικογενειών τους 

 

3.2 
Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  φυσιο-

θεραπείας και αποκατάσταση 
Χ 

3.3 
Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  εργοθε-

ραπεία, κινησιοθεραπεία 
X 

3.4 
Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με δια-

ταραχές μνήμης 
X 

3.6 Λοιπές Ενέργειες Χ 

 

Πίνακας 15: Συνολικός / Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός της Δράσης 

Κοινωνικοί Τομείς Υπηρεσιών 
Κόστος 

Στελέχους 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

KT_0 
Υπηρεσίες Επιστημονικού 

Συντονισμού και Δημοσιότητας 
των Δράσεων 

72.640,00 € 17.433,60 € 90.073,60 € 28,01% 
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KT_3 

Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια 
των ηλικιωμένων ή των ατόμων 

με χρόνιες παθήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 

οικογενειών τους 

181.900,00 € 43.656,00 € 225.556,00 € 70,14% 

Υποσύνολο ΚΤ 254.540,00 € 61.089,60 € 315.629,60 € 98,15% 

Ημερίδες (2X1200),  Σεμινάρια (2X800) 4.800,00 € 1.152,00 € 5.952,00 € 1,85% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 259.340,00 € 62.241,60 € 321.581,60 € 
 

 

Κωδικοποίηση των Ωφελουμένων του Έργου 

 

Οι ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Έργου ανά Κ.Τ., κωδικοποιούνται στον Πίνακα 

που ακολουθεί (Πίνακας 3). 

Πίνακας 16: Κοινωνικοί Τομείς και Ωφελούμενοι στο πλαίσιο του Έργου 

Κοινωνικοί Τομείς παροχής 

υπηρεσιών 

Ωφελούμενοι 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 

Ωφελούμενοι 

στο πλαίσιο του 

Υποέργου 

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 

Χ 
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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 17: Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου 

Ομάδα Έργου 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  

2. Κοινωνικός Λειτουργός 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος) 

10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Φυσιοθεραπεία 

11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με Νοσηλευτική 

16α. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: ad hoc π.χ.  ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, Ιατρός νευρολόγος, Ιατρός ψυχίατρος κ.λπ. 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social Mediaspecialist κ.λπ. 

20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη 

 

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 4) φαίνονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5).  
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Πίνακας 18: Επιλεγμένοι Κοινωνικοί Τομείς και Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος 

Κ.Τ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

KT_0 Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων 

 

0.1.1 Επιστημονικός Συντονισμός 

0.2.1 Διοικητική υποστήριξη 

0.1.2 Μέσα και εργαλεία 

0.1.3 Διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, Ενημερωτικές Δράσεις για την Κοινότητα 

0.1.4 
Υπηρεσίες δικτύωσης,  ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών στο πλαίσιο των 

Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ" 

KT_3 
Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

των οικογενειών τους 

 

3.2 Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  φυσιοθεραπείας και αποκατάσταση   

3.3 Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία 

3.4 Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές μνήμης  

3.6 Λοιπές Ενέργειες 

 

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 6). Οι Α/Μ ανά ειδικότητα απορρέουν από τον 

πίνακα παρακάτω (Πίνακας 8) και από την αναλυτική απασχόληση κάθε στελέχους 

που φαίνεται στο Παράρτημα της παρούσης. Η κατανομή της απασχόλησης κάθε 

στελέχους της Ο.Ε. φαίνεται στον επόμενο Πίνακα (Πίνακας 9). 
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Πίνακας 19: Επιλεγμένες Ειδικότητες Στελεχών Ομάδας Έργου – Συγκεντρωτική 

Παρουσίαση 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1 0 0 7,00 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2 0 1 1 22,40 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 2 
 

1 1 24,00 

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος) 
1 0 1 0 6,00 

10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 

Φυσιοθεραπεία 
2 0 0 2 24,00 

11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 

Νοσηλευτική 
2 0 1 1 22,00 

16α. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: ad hoc π.χ.  ειδικοί 

σε γεροντολογία, γηριατρική, στην Ψυχογηριατρική, Ιατρός 

νευρολόγος, Ιατρός ψυχίατρος κ.λπ. 

1 0 1 0 6,00 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, 

Social Mediaspecialist κ.λπ. 
1 0 0 1 8,00 

20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη 1 0 0 1 10,00 

Γενικό Άθροισμα 13 1 5 7 129,40 

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 

7):  

Πίνακας 20: Αντικειμενική Κοστολόγηση - Εκπαιδευτικό Επίπεδο, εμπειρία 

Μέλους Ομάδας Έργου και σύνδεση με «μοναδιαίο Κόστος – Κόστος 

Ανθρωπομήνα» 
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Κατηγορία Στελεχών 

Μικτό Κόστος  Α/Μ 

με υπολογισμό 

14/12   

1α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία και 

άνω ή 7 ετή εμπειρία και άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο (senior) 
2.500 € 

1β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  ειδικότητες Ιατρών, 

Πληροφορικών κ.λπ. (senior) 
3.150 € 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2.100 € 

2β Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία άνω 

των πέντε ετών (median) 
2.100 € 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 
1.850 € 

3β Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο 

(junior) 
1.850 € 

3γ Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία έως 

πέντε έτη (junior) 
1.850 € 

4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες 1.680 € 
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Πίνακας 21: Συνοπτική συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμώμενου απαιτούμενου ανθρωποχρόνουκαι κόστους 

(συνολικά ανά Κοινωνικό Τομέα και αναλυτικά ανά ειδικότητα  στελέχους Ομάδας Έργου). Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο 
Παράρτημα του Παρόντος 

Κ.Τ. 

(ΚΩΔ) 

ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
Ομάδα Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους (χωρίς 

ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

KT_0 

Υπηρεσίες Επιστημονικού και Διοικητικού Συντονισμού και Δημοσιότητας των Δράσεων 

0.1 1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 7,00 17.500,00 4.200,00 21.700,00 

0.2 20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη 10,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00 

0.3 2. Κοινωνικός Λειτουργός 10,40 21.840,00 5.241,60 27.081,60 

0.4 
19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος Επικοινωνίας, 

Social Mediaspecialist κ.λπ. 
8,00 14.800,00 3.552,00 18.352,00 

KT_0 Άθροισμα 35,40 72.640,00 € 17.433,60 € 90.073,60 € 

KT_3 
Ανοιχτή φροντίδα και βοήθεια των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους 

3.2 10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 24,00 44.400,00 10.656,00 55.056,00 
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Φυσιοθεραπεία 

3.3 
11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 

Νοσηλευτική 
22,00 43.200,00 10.368,00 53.568,00 

3.4 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 

16α. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: ad hoc π.χ.  ειδικοί 

σε γεροντολογία, γηριατρική, στην Ψυχογηριατρική, Ιατρός 

νευρολόγος, Ιατρός ψυχίατρος κ.λπ. 

6,00 12.600,00 3.024,00 15.624,00 

3.6 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 24,00 46.900,00 11.256,00 58.156,00 

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος) 
6,00 12.600,00 3.024,00 15.624,00 

KT_3 Άθροισμα 94,00 181.900,00 € 43.656,00 € 225.556,00 € 

Γενικό Άθροισμα 129,40 254.540,00 61.089,60 315.629,60 
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Πίνακας 22: Αναλυτική παρουσίαση Ομάδας Έργου, Εκπαιδευτικού Επιπέδου 

καθενός εξ αυτών, και εκτιμώμενο πλήθος στελεχών ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

και συνολικά ανά Κατηγορία 

Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

1α. Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 

1α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 10ετή 

εμπειρία και άνω ή 7 ετή 

εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (senior) 

7,00 17.500,00 4.200,00 21.700,00 1 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  Άθροισμα 7,00 17.500,00 € 4.200,00 € 
21.700,00 

€ 
1 

2. Κοινωνικός 

Λειτουργός 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία 

και άνω ή 5ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

10,40 21.840,00 5.241,60 27.081,60 1 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 1 

2. Κοινωνικός Λειτουργός Άθροισμα 22,40 44.040,00 € 
10.569,60 

€ 

54.609,60 

€ 
2 

4. Ψυχολόγος, 

Επιστήμονας στον 

τομέα της ψυχολογίας 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία 

και άνω ή 5ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

10,00 21.000,00 5.040,00 26.040,00 1 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 
14,00 25.900,00 6.216,00 32.116,00 1 
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Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 

Άθροισμα 
24,00 46.900,00 € 

11.256,00 

€ 

58.156,00 

€ 
2 

8. Ιατρός (Ιατρός σε 

ειδικότητα, Γενικός 

Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, 

Επιδημιολόγος) 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία 

και άνω ή 5ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

6,00 12.600,00 3.024,00 15.624,00 1 

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολόγος) Άθροισμα 
6,00 12.600,00 € 3.024,00 € 

15.624,00 

€ 
1 

10.  Φυσιοθεραπευτές, 

Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή 

με Φυσιοθεραπεία 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

24,00 44.400,00 10.656,00 55.056,00 2 

10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα 

συναφή με Φυσιοθεραπεία Άθροισμα 
24,00 44.400,00 € 

10.656,00 

€ 

55.056,00 

€ 
2 

11.   Νοσηλευτές, 

Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή 

με Νοσηλευτική 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία 

και άνω ή 5ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

10,00 21.000,00 5.040,00 26.040,00 1 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

12,00 22.200,00 5.328,00 27.528,00 1 

11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα συναφή με 

Νοσηλευτική Άθροισμα 
22,00 43.200,00 € 

10.368,00 

€ 

53.568,00 

€ 
2 
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Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και 

εμπειρία Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 

Εκτιμώμενο 

πλήθος 

Στελεχών 

16α. Λοιπές 

Επιστημονικές 

Ειδικότητες: ad hoc 

π.χ.  ειδικοί σε 

γεροντολογία, 

γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, 

Ιατρός νευρολόγος, 

Ιατρός ψυχίατρος 

κ.λπ. 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία 

και άνω ή 5ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο 

(median) 

6,00 12.600,00 3.024,00 15.624,00 1 

16α. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: ad hoc π.χ.  

ειδικοί σε γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, Ιατρός νευρολόγος, Ιατρός ψυχίατρος 

κ.λπ. Άθροισμα 

6,00 12.600,00 € 3.024,00 € 
15.624,00 

€ 
1 

19. Σύμβουλος 

Δημοσιότητας, 

Σύμβουλος 

Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

8,00 14.800,00 3.552,00 18.352,00 1 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος 

Επικοινωνίας, Social Mediaspecialist κ.λπ. Άθροισμα 
8,00 14.800,00 € 3.552,00 € 

18.352,00 

€ 
1 

20. Διοικητική ή 

Γραμματειακή 

Υποστήριξη 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή 

Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (junior) 

10,00 18.500,00 4.440,00 22.940,00 1 

20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη Άθροισμα 10,00 18.500,00 € 4.440,00 € 
22.940,00 

€ 
1 

Γενικό Άθροισμα 129,40 254.540,00 61.089,60 315.629,60 13 
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Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Δήμο Ιλίου.  Ο αρχικός 

προγραμματισμός της σύνθεσης της επιτόπου ομάδας έργου θα αποτελέσει 

αντικείμενο του Π-1, ο δε Υπεύθυνος Έργου θα προτείνει στην αρχή κάθε τριμήνου 

την σύνθεσή της στην Αναθέτουσα Αρχή, τεκμηριώνοντας προσαρμογές και αλλαγές 

από τον αρχικό προγραμματισμό. 

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. 

 

Διάρκεια,Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα του Έργου 

Το Έργο έχει διάρκεια είκοσι έναν (21) μήνες. 

Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται Παραδοτέα με τη μορφή τριμηνιαίων 

Εκθέσεων προόδου (Π-2 έως Π-8).  Σε κάθε Έκθεση Προόδου γίνεται απολογιστική 

αναφορά των πεπραγμένων του τριμήνου αναφοράς με βάση τη διάρθρωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ προτείνεται και προγραμματισμός εργασιών για το 

επόμενο τρίμηνο. Στο Π-10 (9η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών), 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΄ 

λαμβάνοντας υπόψη και το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ενότητας 1.4 

της παρούσης. Στο Παραδοτέο Π-1, το οποίο συντάσσεται από τον Ανάδοχο με την 

συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνονται : 

• ο επικαιροποιημένος και στοχευμένος προσδιορισμός των αναγκών των 

ωφελουμένων, 

• η ανάλυση των Κοινωνικών Τομέων και Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στους 

ωφελούμενους στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου (επικαιροποίηση / 
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εξειδίκευση των πινάκων 5, 7 και 8 της παρούσης, λαμβάνοντας υπόψη και την 

προσφορά του Αναδόχου και τρόπος  και εργαλεία παροχής αυτών), 

• η οργάνωση της επικοινωνίας του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, 

λαμβάνοντας υπόψη της διαθέσιμες Κοινωνικές Δομές και παρεχόμενες κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις και να διασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητα και η προστιθέμενη αξία των λειτουργιών του Αναδόχου, 

• ο τρόπος και η διαδικασία παραπομπών και υλοποίησης των υπηρεσιών 

(προγραμματισμός ραντεβού, όπου απαιτείται, πλαίσιο λειτουργίας,  έντυπα 

παρακολούθησης κ.λπ.),  

• η διαδικασία «ανάλυσης» των παραπομπών σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες, ένα 

ή περισσότερα ραντεβού / συνεδρίες, όπου προβλέπεται κ.λπ. Επισημαίνεται ότι ο 

προγραμματισμός των συνεδριών, υπηρεσιών κ.ο.κ. του Αναδόχου θα γίνεται 

ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει άμεσα 

γνώση του προγραμματισμού των κωδικοποιημένων υπηρεσιών της παρούσης και 

να έχει την πλήρη και επίκαιρη εικόνα αυτού. 

• ειδικά ζητήματα επιστημονικής δεοντολογίας, διασφάλισης προσωπικών 

δεδομένων, πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής, 

διαχείριση νέων ευαίσθητων πληροφοριών που προέρχονται από τον Ανάδοχο, 

αξιολόγηση αποτελεσμάτων παραπομπών, διεργασίες πρόσθετων παραπομπών 

που εισηγούνται από τα επιστημονικά στελέχη κ.ο.κ. 

• η παρακολούθηση και  πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Για παράδειγμα, όταν μία παραπομπή υλοποιείται μέσω 

προγραμματισμένης ατομικής συνεδρίας, Υπηρεσίες υπενθύμισης και 

παρακολούθησης των ραντεβού. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν 

εμφανισθεί σε προκαθορισμένο ραντεβού χωρίς να το έχει ακυρώσει σε εύλογο 

χρονικό διάστημα (λ.χ. ένα 24ωρο πριν), τότε ο ανθρωποχρόνος του Αναδόχου θα 

θεωρείται αναλωθείς.  

• υπηρεσίες συμμετοχής των επιστημονικών στελεχών πεδίου του Αναδόχου στα 

οριζόντια Διαδημοτικά Δίκτυα, τεκμηρίωση της συμβολής στην ομογενοποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης. Τόσο σε κάθε Έκθεση, όσο και στο 1ο 

Παραδοτέο θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης και τη διατύπωση σχετικών 

προβλημάτων και προτάσεων (αξιολόγηση ευρημάτων).  

• λοιπά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου. 
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Στο Π-1 περιλαμβάνεται επίσης προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων 

και των μέσων / εργαλείων που θα αξιοποιηθούν σχετικά, όπως ενδεικτικά 

ημερίδες (2X1200€)  και εργαστήρια (1X800) ή σεμινάρια (2X800€). 

Το κόστος των ημερίδων και εργαστηρίων καθώς και ο ενδεικτικός 

προγραμματισμός τους φαίνεται στην στήλη (5) του επόμενου Πίνακα (Πίνακας 

10).Τόσο στις ημερίδες όσο και στα  εργαστήρια θα προσφέρονται καφές και θα 

υπάρχει μπουφές με αναψυκτικά και διάφορα είδη. ΟΙ εκδηλώσεις αυτές θα 

γίνονται σε χώρους που θα παρέχονται από το Δήμο.  Θα υπάρξει ευελιξία 

προσδιορισμού του τρόπου υλοποίησης των ημερίδων και των εργαστηρίων με 

φυσική ή με ηλεκτρονικά μέσα (εξ αποστάσεως), ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

οδηγίες τήρησης μέτρων προστασίας από την πανδημία του covid-19. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το απαραίτητο σύστημα τηλεδιάσκεψης. 

OΑνάδοχος 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, λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Έργου, όπως αναλύεται στην Ενότητα 1.4 

της παρούσης. 

Στα Παραδοτέα Π-2 έως και Π-8 (Εκθέσεις Προόδου), θα περιλαμβάνεται 

κωδικοποιημένος απολογισμός των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε κάθε τρίμηνο 

αναφοράς, με βάση τα αναφερόμενα στην Ενότητα 2.2 της παρούσης και, ειδικότερα 

στις ακόλουθες: 

• Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  φυσιοθεραπεία 

και αποκατάσταση   

• Υπηρεσίες που αφορούν σε εξειδικευμένη φροντίδα ηλικιωμένων:  εργοθεραπεία, κι-

νησιοθεραπεία 

• Υπηρεσίες ανίχνευσης έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές 

μνήμης 

• Λοιπές ενέργειες: Υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατόμων με άνοια 

 

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, θα εμπεριέχονται πληροφορίες και απολογισμός 

για την παροχή λοιπών υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, διαδικασίας 

21PROC008267393 2021-03-11



                                               

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

                       
 

 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 

Γραφείο Διαχείρισης Ποιό-

τητας / Α.Τ.Π.Π.Α. 

Σελ.: 166/

198 

 

παραπομπών, ανταπόκρισης  των ωφελούμενων και προτάσεις για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων, καθυστερήσεων κ.λπ. 

Τέλος, σε κάθε Έκθεση Προόδου θα περιλαμβάνεται  απολογισμός παροχής των 

«οριζόντιων υπηρεσιών» του ΚΤ-0 (Υπηρεσίες «Επιστημονικού Συντονισμού και 

Δημοσιότητας των Δράσεων»), όπως ενδεικτικά: 

• υπηρεσίες συντονισμού και οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δράσης 

από τις Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου Ιλίου  προς τους ωφελούμενους 

• εξέλιξη των διαδικασιών παραπομπών από το ΚΚ στο πλαίσιο συνεργασίας, συντονι-

σμού και  εποπτείας από τηΔΚΠΥ του Δήμου Ιλίου 

• διοργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου, τοπικών εκ-

δηλώσεων με ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο κλπ.,  

• ειδικά μέσα και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότη-

τας των υπηρεσιών της Δράσης, με έμφαση στην συμμετοχή στα διαδημοτικά δίκτυα 

της «οριζόντιας» Δράσης 9.4.2. της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας με στόχο τη συνολική 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης, 

• διάχυση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των Δράσεων, ενημερωτικές 

δράσεις στην Κοινότητα (δύο ανοιχτές ημερίδες,  δύο σεμινάρια και ένα εργαστήριο, 

με τη συμμετοχή στελεχών κοινωνικών δομών και φορέων, κοινωνικών συλλόγων και 

δικτύων, εθελοντών κ.λπ.), 

• υπηρεσίες δικτύωσης,  ανταλλαγής εμπειριών και διάχυσης καλών πρακτικών στο 

πλαίσιο των Διαδημοτικών Κοινωνικών Δικτύων "ΦΡΟΝΤΊΖΩ" και "ΕΝΤΑΣΣΩ, στο 

πλαίσιο των οποίων θα αναδεικνύονται καλές πρακτικές και θα μεταφέρονται σχετι-

κές εμπειρίες που σχετίζονται με την ουσία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότη-

τα της αντιμετώπισης των διακρίσεων και της βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης. 

• οριζόντιες υπηρεσίες ενημέρωσης της κοινότητας για την άνοια, καθώς και υπηρεσί-

ες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας (on – 

the – jobtraining) των επαγγελματιών υγείας του Δήμου Ιλίου (Κοινωνική Υπηρεσία, 

Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο σπίτι κ.ά.), ομοίως  για τα ζητήματα της άνοιας. 

• στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας. Προβλέπονται υπηρεσίες δελτίων τύπου, ανά-

πτυξης ηλεκτρονικού περιεχομένου και υλικό δημοσιότητας: έως 100 Αφίσες 

(διαστάσεων Α3, τετραχρωμία), έως 200 δίπτυχα προγράμματα (διαστάσεων Α5, 

τετραχρωμία),και έως 400 δίπτυχα ενημερωτικά φυλλάδια (διαστάσεων Α5, τετρα-

χρωμία). 
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Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου έχει ως εξής: 

 

 

 

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 δρομολογήσει τις κατάλληλες ενέργειες για: 
• την ασφάλεια των προσωπικών δεομένων των ωφελούμενων εφαρμόζοντας όλες τις 

διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων (GDPR), 

• την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών 
που ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, 

• την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που θα 
διαχειρίζεται και θα παρέχει τόσο στο Δήμο όσο και στους ωφελούμενους. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα έγγραφα και κάθε άλλο στοιχείο και 
υλικό οποιασδήποτε μορφής που περιέρχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του 
από το Δήμο Ιλίου ή τους ωφελούμενους  και σχετίζονται με το αντικείμενο του 
έργου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, 
απαγορευμένης απολύτως κάθε άλλης χρήσης τους. Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται 
έναντι του Δήμου Ιλίου για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της απαγόρευσης. 
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Πίνακας 23: Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα υποβολής Παραδοτέων και ανάλυση Πληρωμών 

Παραδοτέο Τίλος Χρόνος Υποβολής 
Κόστος (χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Π.1 
Έκθεση οργάνωσης και σχεδιασμού 

του Έργου 
1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης 12.810,00 € 800,00 13.610,00 € 

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 27.965,00 € 0 27.965,00 € 

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 35.795,00 € 1.200,00 € 36.995,00 € 

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 35.795,00 € 0 35.795,00 € 

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 35.795,00 € 800,00 € 36.595,00 € 

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 15 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 35.795,00 € 0 35.795,00 € 

Π.7 6η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 35.795,00 € 800,00 € 36.595,00 € 

Π.8 7η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 21 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 34.790,00 € 1.200,00 € 35.990,00 € 

Καθαρό 254.540,00 € 4.800,00 € 259.340,00 € 

ΦΠΑ 61.089,60 € 1.152,00 € 62.241,60 € 

Σύνολο με ΦΠΑ 315.629,60 € 5.952,00 € 321.581,60 € 
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Παράρτημα Ι:Συνολική / Αναλυτική παρουσίαση των Υπηρεσιών και της Κοστολόγησης του Έργου 

 

Πίνακας 1: Αναλυτική Κοστολόγηση του Έργου 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) Κ.Τ. (ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση με 

14/12 (με ΙΚΑ, 

φόρους κ.λπ.  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

KT_0 

Υπηρεσίες 

Επιστημονικού και 

Διοικητικού 

Συντονισμού και 

Δημοσιότητας των 

Δράσεων 

0.1 
Επιστημονικός 

Συντονισμός 

1α. Υπεύθυνος 

Ομάδας Έργου 

1α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 

10ετή εμπειρία και άνω ή 7 ετή εμπειρία και 

άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο (senior) 

2.500,00 € 7,00 17.500,00 € 4.200,00 € 21.700,00 € 6,88% 

0.2 Διοικητική υποστήριξη 

20. Διοικητική ή 

Γραμματειακή 

Υποστήριξη 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior) 
1850 10,00 18.500,00 € 4.440,00 € 22.940,00 € 7,27% 

0.3 Μέσα και εργαλεία 
2. Κοινωνικός 

Λειτουργός 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή 

εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2.100,00 € 10,40 21.840,00 € 5.241,60 € 27.081,60 € 8,58% 

0.4 

Διάχυση του 

περιεχομένου και των 

αποτελεσμάτων των 

Δράσεων, 

Ενημερωτικές Δράσεις 

για την Κοινότητα 

19. Σύμβουλος 

Δημοσιότητας, 

Σύμβουλος 

Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior) 
1850 8,00 14.800,00 € 3.552,00 € 18.352,00 € 5,81% 

KT_0 Άθροισμα 35,40 72.640,00 € 17.433,60 € 90.073,60 € 28,54% 

KT_3 

Ανοιχτή φροντίδα και 

βοήθεια των 

ηλικιωμένων ή των 

ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων 

3.2 

Υπηρεσίες που 

αφορούν σε 

εξειδικευμένη 

φροντίδα 

ηλικιωμένων:  

φυσιοθεραπείας και 

10.  Φυσιοθεραπευτές, 

Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή 

με Φυσιοθεραπεία 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior) 
1850 24,00 44.400,00 € 10.656,00 € 55.056,00 € 17,44% 
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Κ.Τ. (ΚΩΔ) Κ.Τ. (ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση με 

14/12 (με ΙΚΑ, 

φόρους κ.λπ.  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

και των οικογενειών 

τους 

αποκατάσταση 

3.3 

Υπηρεσίες που 

αφορούν σε 

εξειδικευμένη 

φροντίδα 

ηλικιωμένων:  

εργοθεραπεία, 

κινησιοθεραπεία 

11.   Νοσηλευτές, 

Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή 

με Νοσηλευτική 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή 

εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2100 10,00 21.000,00 € 5.040,00 € 26.040,00 € 8,25% 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior) 
1850 12,00 22.200,00 € 5.328,00 € 27.528,00 € 8,72% 

3.4 

Υπηρεσίες ανίχνευσης 

έγκαιρης διάγνωσης 

και υποστήριξης 

ατόμων με διαταραχές 

μνήμης 

2. Κοινωνικός 

Λειτουργός 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior) 
1850 12,00 22.200,00 € 5.328,00 € 27.528,00 € 8,72% 

16α. Λοιπές 

Επιστημονικές 

Ειδικότητες: ad hoc 

π.χ.  ειδικοί σε 

γεροντολογία, 

γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, 

Ιατρός νευρολόγος, 

Ιατρός ψυχίατρος κ.λπ. 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή 

εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2100 6,00 12.600,00 € 3.024,00 € 15.624,00 € 4,95% 

3.6 Λοιπές Ενέργειες 

4. Ψυχολόγος, 

Επιστήμονας στον 

τομέα της ψυχολογίας 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή 

εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2100 10,00 21.000,00 € 5.040,00 € 26.040,00 € 8,25% 

3α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (junior) 
1850 14,00 25.900,00 € 6.216,00 € 32.116,00 € 10,18% 

8. Ιατρός (Ιατρός σε 

ειδικότητα, Γενικός 

Ιατρός, Ιατρός 

Δημόσιας Υγείας, 

2α Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι 

Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή 

εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο (median) 

2100 6,00 12.600,00 € 3.024,00 € 15.624,00 € 4,95% 
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Κ.Τ. (ΚΩΔ) Κ.Τ. (ΠΕΡ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 
ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ (ΠΕΡ) Ομάδα Έργου 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο και εμπειρία Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Μηνιαία 

Αποζημίωση με 

14/12 (με ΙΚΑ, 

φόρους κ.λπ.  

Προβλεπόμενος 

Ανθρωποχρόνος 

Απασχόλησης 

Κόστος 

Στελέχους 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
Συνολικό 

κόστος 
% 

Επιδημιολόγος 

KT_3 Άθροισμα 94,00 181.900,00 € 43.656,00 € 225.556,0 € 71,46% 

Γενικό Άθροισμα 129,40 254.540,00 € 61.089,60 € 315.629,6 € 100,00% 

 

Πίνακας 24: Αναλυτική Κοστολόγηση ανά Παραδοτέο 

Κ.Τ. (ΚΩΔ) ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα Έργου Π.1 

(Απασχόληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 

(Απασχόληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 

(Απασχόληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 

(Απασχόληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 

(Απασχόληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 

(Απασχόληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 

(Απασχόληση) 

Π.7 

Κόστος 

Π.8 

(Απασχόληση) 

Π.8 

Κόστος 

KT_0 0.1 1α. Υπεύθυνος Ομάδας 

Έργου 

0,40 1.000,00 

€ 

0,80 2.000,00 

€ 

1,00 2.500,00 

€ 

1,00 2.500,00 

€ 

1,00 2.500,00 

€ 

1,00 2.500,00 € 1,00 2.500,00 

€ 

0,80 2.000,00 

€ 
 

0.2 20. Διοικητική ή 

Γραμματειακή Υποστήριξη 

0,50 925,00 € 1,10 2.035,00 

€ 

1,40 2.590,00 

€ 

1,40 2.590,00 

€ 

1,40 2.590,00 

€ 

1,40 2.590,00 € 1,40 2.590,00 

€ 

1,40 2.590,00 

€ 
 

0.3 2. Κοινωνικός Λειτουργός 0,50 1.050,00 

€ 

1,10 2.310,00 

€ 

1,50 3.150,00 

€ 

1,50 3.150,00 

€ 

1,50 3.150,00 

€ 

1,50 3.150,00 € 1,50 3.150,00 

€ 

1,30 2.730,00 

€ 
 

0.4 19. Σύμβουλος 

Δημοσιότητας, Σύμβουλος 

Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 

0,40 740,00 € 0,90 1.665,00 

€ 

1,10 2.035,00 

€ 

1,10 2.035,00 

€ 

1,10 2.035,00 

€ 

1,10 2.035,00 € 1,10 2.035,00 

€ 

1,20 2.220,00 

€ 

KT_3 3.3 11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί 

σε επαγγέλματα συναφή 

με Νοσηλευτική 

1,10 2.160,00 

€ 

2,40 4.715,00 

€ 

3,10 6.085,00 

€ 

3,10 6.085,00 

€ 

3,10 6.085,00 

€ 

3,10 6.085,00 € 3,10 6.085,00 

€ 

3,00 5.900,00 

€ 

 

3.6 4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας 

στον τομέα της ψυχολογίας 

1,20 2.345,00 

€ 

2,60 5.085,00 

€ 

3,40 6.640,00 

€ 

3,40 6.640,00 

€ 

3,40 6.640,00 

€ 

3,40 6.640,00 € 3,40 6.640,00 

€ 

3,20 6.270,00 

€ 
  

8. Ιατρός (Ιατρός σε 

ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, 

Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 

Επιδημιολόγος) 

0,30 630,00 € 0,70 1.470,00 

€ 

0,80 1.680,00 

€ 

0,80 1.680,00 

€ 

0,80 1.680,00 

€ 

0,80 1.680,00 € 0,80 1.680,00 

€ 

1,00 2.100,00 

€ 

 

3.4 2. Κοινωνικός Λειτουργός 0,60 1.110,00 

€ 

1,30 2.405,00 

€ 

1,70 3.145,00 

€ 

1,70 3.145,00 

€ 

1,70 3.145,00 

€ 

1,70 3.145,00 € 1,70 3.145,00 

€ 

1,60 2.960,00 

€ 
  

16α. Λοιπές Επιστημονικές 0,30 630,00 € 0,70 1.470,00 0,80 1.680,00 0,80 1.680,00 0,80 1.680,00 0,80 1.680,00 € 0,80 1.680,00 1,00 2.100,00 
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Κ.Τ. (ΚΩΔ) ΥΠΗΡΕΡΣΙΕΣ 

(ΚΩΔ) 

Ομάδα Έργου Π.1 

(Απασχόληση) 

Π.1 

Κόστος 

Π.2 

(Απασχόληση) 

Π.2 

Κόστος 

Π.3 

(Απασχόληση) 

Π.3 

Κόστος 

Π.4 

(Απασχόληση) 

Π.4 

Κόστος 

Π.5 

(Απασχόληση) 

Π.5 

Κόστος 

Π.6 

(Απασχόληση) 

Π.6 

Κόστος 

Π.7 

(Απασχόληση) 

Π.7 

Κόστος 

Π.8 

(Απασχόληση) 

Π.8 

Κόστος 

Ειδικότητες: ad hoc π.χ.  

ειδικοί σε γεροντολογία, 

γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, Ιατρός 

νευρολόγος, Ιατρός 

ψυχίατρος κ.λπ. 

€ € € € € € 

 

3.2 10.  Φυσιοθεραπευτές, 

Ειδικοί σε επαγγέλματα 

συναφή με Φυσιοθεραπεία 

1,20 2.220,00 

€ 

2,60 4.810,00 

€ 

3,40 6.290,00 

€ 

3,40 6.290,00 

€ 

3,40 6.290,00 

€ 

3,40 6.290,00 € 3,40 6.290,00 

€ 

3,20 5.920,00 

€ 

Γενικό 

Άθροισμα 

  

6,50 12.810,00 

€ 

14,20 27.965,00 

€ 

18,20 35.795,00 

€ 

18,20 35.795,00 

€ 

18,20 35.795,00 

€ 

18,20 35.795,00 

€ 

18,20 35.795,00 

€ 

17,70 34.790,00 

€ 

 

Πίνακας 2: Κωδικοποίηση Προσόντων της Ο.Ε. 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior Απαιτούμενα Προσόντα και Γενική / Ειδική Εμπειρία 
Συνολικοί Α/Μ 

Απασχόλησης 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1 0 0 

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία και άνω σε ζητήματα διοίκησης και 

διαχείρισης έργων και δράσεων ή/και διοίκησης ομάδων έργου, γενική εμπειρία στην παροχή 

υπηρεσιών προς την Αυτοδιοίκηση και ειδική Εμπειρία στην υποστήριξη ή/και διαχείριση 

προγραμμάτων στήριξης των ευπαθών ομάδων ή με 7ετή εμπειρία και άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο, 

με έμφαση σε ζητήματα άνοιας. 

7,00 

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2 0 1 1 

Κοινωνικός Λειτουργός Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  12,00 

Κοινωνικός Λειτουργός Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  7ετή εμπειρία και άνω  σε 

κοινωνικές έρευνες ή//και στην στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος ή/και στην στήριξη ι των 

φροντιστών των ατόμων αυτών με αντίστοιχη 5ετή εμπειρία και άνω  και μεσχετικό μεταπτυχιακό 

τίτλο 

10,40 

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον 

τομέα της ψυχολογίας 
2  1 1 

Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Τομέα της Ψυχολογίας  10,00 

Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 7ετή εμπειρία και άνω στη  ψυχολογία και την στήριξη 

ηλικιωμένων ατόμων  ή/και στην στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος ή/και στην στήριξη  των 

φροντιστών των ατόμων αυτών ή με αντίστοιχη 5ετή εμπειρία και άνω  και μεσχετικό μεταπτυχιακό 

τίτλο  

14,00 

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, 

Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας 
1 0 1 0 

Ιατρός ή Γενικός Ιατρός ή Παθολόγος με 7ετή εμπειρία και άνω στη στήριξη ηλικιωμένων ατόμων  

ή/και στην στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος ή/και στην στήριξη  των φροντιστών των 
6,00 
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Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior Απαιτούμενα Προσόντα και Γενική / Ειδική Εμπειρία 
Συνολικοί Α/Μ 

Απασχόλησης 

Υγείας, Επιδημιολόγος) ατόμων αυτώνή με αντίστοιχη 5ετή εμπειρία και άνω  και με μεταπτυχιακό τίτλο  

10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή με 

Φυσιοθεραπεία 

2 0 0 2 Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Τομέα της Φυσιοθεραπείας 24,00 

11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε 

επαγγέλματα συναφή με 

Νοσηλευτική 

2 0 1 1 

Νοσηλευτής ή επαγγελματίας Υγείας με επιθυμητή εμπειρία στην στήριξη ηλικιωμένων 

ατόμων  
12,00 

Απόφοιτος Νοσηλευτικής ή επαγγελματίας Υγείας με 7ετή εμπειρία και άνω στην στήριξη 

ηλικιωμένων ατόμων ή με αντίστοιχη 5ετή εμπειρία και άνω και  με μεταπτυχιακό τίτλο στα 

παραπάνω θέματα 

10,00 

16α. Λοιπές Επιστημονικές 

Ειδικότητες: ad hoc π.χ.  ειδικοί σε 

γεροντολογία, γηριατρική, στην 

Ψυχογηριατρική, Ιατρός νευρολόγος, 

Ιατρός ψυχίατρος κ.λπ. 

1 0 1 0 

Ιατρός ή Κλινικός Ψυχολόγος  ή Νευρολόγος με 7ετή εμπειρία και άνω ή με 5ετή εμπειρία και άνω  με 

μεταπτυχιακό τίτλο και  με εμπειρία ή ικανότητες ή με ειδίκευση σε ζητήματα διάγνωσης, θεραπείας 

και στήριξης ατόμων με άνοια 

6,00 

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, 

Σύμβουλος Επικοινωνίας, Social 

Mediaspecialist κ.λπ. 

1 0 0 1 
Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσηςμε εμπειρία ή ειδίκευσηστην επικοινωνία, στη διαχείριση 

Social Media κ.λπ. 
8,00 

20. Διοικητική ή Γραμματειακή 

Υποστήριξη 
1 0 0 1 

Πτυχιούχος Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης και γνώσεις 

χρήσης υπολογιστικών συστημάτων 
10,00 

Σύνολα 14 1 6 7  129,40 
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Παράρτημα Β - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 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. 
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7.2 Παράρτημα Γ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

7.2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ………………. 

Ημερομηνία έκδοσης  

Προς: Δήμο Ιλίου, Δημοσθένους 11, Τ.Κ. 121 32, Ίλιον 

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 Ιλίου, 
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.  
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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) 

 

7.2.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

ΕΚΔΟΤΗΣ ......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης .........................  

Προς: Δήμο Ιλίου, Δημοσθένους 11, Τ.Κ. 121 32, Ίλιον 

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. 
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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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7.3 Παράρτημα Δ – Σχέδιο Σύμβασης 

 

Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών 

Μεταξύ 

1. Δήμου Ιλίου 

και 

2. ……………………………………….. 

 

για το έργο με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και  Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της 
Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των 

Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» - TMHMA.. 

Στο Ίλιον σήμερα,   ……………..,   ημέρα  ………….,   στα   γραφεία   του Δήμου Ιλίου, Δημοσθένους 11 οι 
κάτωθι: 

α) Δήμος Ιλίου καλουμένης εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» που εδρεύει στο Ίλιον, Δημοσθένους 11 (Τ.Κ. 121 
32), εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον Πρόεδρό του Α. Παχατουρίδη , και, 

β) ………………………..…….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού ………………….., ΤΚ ………….,  με  ΑΦΜ  
………………..,  Δ.Ο.Υ.  ………..,  τηλέφωνο  ………………….,  φαξ:  ……………………..,  e–mail: ……………………. και η 
οποία συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της 
……………………….…………………….., 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: 

8. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. …../……….. (ΑΔΑ: ………) απόφαση Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για το 
έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και  Αντιμετώπισης των 
Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  
Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ 
της Δυτικής Αθήνας», προϋπολογισθείσας δαπάνης …………………….……….. (___.___,__ €), μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

9. Την προσφορά του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου ____, __/__/2020, όπου αυτή δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις, 

10. Τη με αρ. ___/2021 απόφαση Κατακύρωσης του Δήμου Ιλίου, 
11. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με διάρκεια μέχρι …………..,  
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συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1: Αντικείμενου του Έργου και Χρηματοδοτηση 
Το αντικείμενο του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και  Αντιμετώπισης 
των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής 
Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» 
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, Παιδείας και Πολιτισμού (ΔΚΠΠΠ) του Δήμου Ιλίου.Η Σύμβαση έχει ενταχθεί στον 
Άξονα Προτεραιότητας «…...» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας. Φορέας Χρηματοδότησης του 
‘Εργου Είναι Η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις OXE/BAA που εντάσσονται χωρικά 
στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική2014-2020» (MIS…..,ΣΑΕ…...). Η δαπάνη για την παρούσα 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:_________________ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2021 του Φορέα. 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 
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18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον 
Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.  

23. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεών του. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

 

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 
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27. 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. 

28. 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. 

29. 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 4: Τήρηση των Προδιαγραφών Παροχής των Υπηρεσιών ανά Τμήμα και  

ανά «Κοινωνικό Τομέα» (ΚΤ) 

30. Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί  λαμβάνοντας υπόψη τους «Κοινωνικούς Τομείς» (ΚΤ) και τις 
κωδικοποιημένες Υπηρεσίες (ΚΥ) στις οποίες κάθε ΚΤ διαρθρώνεται, καθώς και τις ειδικές 
απαιτήσεις του Τμήματος: 

• Πολλαπλήςστήριξης του Παιδιού και της Οικογένειας με την μορφή «Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου 
Παιδιού & Οικογένειας»στο Δήμο Ιλίου(Τμήμα Α)  

• Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της Άνοιας, με τη μορφή«Συμβουλευτικού Σταθμού  για την Άνοια» 
στο Δήμο Ιλίου (Τμήμα Β). (διαγράφεται ανάλογα) 

31. Τα παραδοτέα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές και λειτουργικές  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. 

32. Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους όρους των 
προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις 
της Αρμόδιας Υπηρεσίας καθώς και στις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ), στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παραλαβής των παραδοτέων. 

33. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στη 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 5: Χρόνος Παράδοσης – Παραδοτέα - Παραλαβή 

34. 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.  

35. Η Σύμβαση θα διαρκέσει 21 μήνες ήτοι μέχρι την …./…./2023, άρχεται δε από την ανάρτησή τη στο 
ΚΗΜΔΗΣ 

36. Το έργο του Αναδόχου, περιλαμβάνει τα παρακάτω Παραδοτέα, σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα (όλοι οι χρόνοι εκκινούν από την υπογραφή της σύμβασης): 

Παραδοτέα Τίτλος Χρόνος Υποβολής 
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Παραδοτέα Τίτλος Χρόνος Υποβολής 

Π.1 Έκθεση Οργάνωσης και Σχεδιασμού του Έργου 1 μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.2 1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.3 2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.4 3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.5 4η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.6 5η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 15 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.7 6η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

Π.8 7η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών 21 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

37. Τόσο ο συνολικός χρόνος όσο και οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων μπορούν να παραταθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον δοθεί παράταση υλοποίησης της πράξης. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες και να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας. 

41. 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. 

42. 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. 

43. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση 
της Επιτροπής Παραλαβής και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 6: Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου 
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44. 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% 

→ 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 ή και τα 
παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν 
μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

45. 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. 

46. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
47. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. 
48. 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. 
49. 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. 
50. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων του Έργου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά από εισήγηση και ειδική 
αιτιολόγηση της ΕΠ. 

51. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη 
υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του. 

52. 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 7: Συμβατικό τίμημα – Τρόπος πληρωμής 

53. 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., 

54. 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, 
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φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος τραπέζης με ΙΒΑΝ του 
αναδόχου) και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

55. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές και συγκεκριμένα σε 8 δόσεις, σύμφωνα 
με τα παρακάτω: 

 

Παραδοτέα Τίτλος 
Πληρωμές 

Τμήματος … 
ΦΠΑ που 
αναλογεί 

Σύνολο Πληρωμών 
Έργου 

Π.1 
Έκθεση Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του Έργου 

  
 

Π.2 
1η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.3 
2η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.4 
3η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.5 
4η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.6 
5η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.7 
6η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.8 
7η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Σύνολα    

 

56. 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 (ΕΠΠΕ) και την ύπαρξη των 
αντίστοιχων πιστώσεων, για τη διασφάλιση των οποίων θα μεριμνά έγκαιρα η Αναθέτουσα Αρχή. 

57. Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των σχετικών 
παραδοτέων, και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠΠΕ) κατά τα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, 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. 

58. 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. 

59. 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. 
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60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

64. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

65. 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. 

Άρθρο 8: Εγγυήσεις 

66. 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 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διαρκείας 
μέχρι ……………. 

67. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

Άρθρο 9: 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 Α.Α.. 

Άρθρο 10: 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 11: Κυριότητα / Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας / Εχεμύθεια 

68. 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 
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οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της 
παρούσας. 

69. 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. 

70. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών που 
κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. 

71. 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 πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), 
εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

72. 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. 

73. 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 12: 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 13: 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 14 

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα έχουν εφαρμογή: 

21PROC008267393 2021-03-11



                                

     ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

         
 

 

Έκδοση: 01 

Αναθ.: 00 

06/11/2018 

..../..../20.... 
ΕΕ-05-01-03 ΕΓΚΡ./ΕΚΔ: 

30/11/2018 

..../..../20.... 

Δήμος Ιλίου 
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 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 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

 η υπ. αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης, 

 η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα προανα-
φερόμενα έγγραφα. 

Άρθρο 15: 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 συνετάγη 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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7.4 Παράρτημα Ε - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (με βάση 
κωδικ/ση Διακήρυξης) 

Π.χ. 

• 2. Κοινωνικός Λειτουργός 

• 4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα της ψυχολογίας 

• 8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 
Επιδημιολόγος) 

• 10.  Φυσιοθεραπευτής,  

• 11.   Νοσηλευτής,  

κοκ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (με βάση 
ΣΠΟΥΔΕΣ και  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ) 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  Α/Μ ΑΠΑΣΧ ΣΤΟ ΕΡΓΟ λ.χ. 18 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
λ.χ. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΑΣ (ΙΚΑ), Εξωτερικός 

Συνεργάτης κοκ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

λ.χ.  

• Μέλος Ο.Ε.μεΙΚΑ 

• Μέλος Ο.Ε. με Υ/Δ 

ΣΠΟΥΔΕΣ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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7.5 Παράρτημα ΣΤ – Οικονομική Προσφορά 
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Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας &Υγείας 

Πληροφορίες: Αναστασία Παπάζογλου 

Τηλ 213 2030019 

E-mail koinoniki@ilion.gr 

 Αναρτητέο ΚΗΜΔΗΣ 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
«Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».» 

ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας 
 

Δράση 9.3.1: ΟΠΣ 5063309 
 
 

Κ.Α. ….…. 
ΣΑΕ 2020ΕΠ08510141  

 
 
 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιλίου 

Έργο: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και  Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής 
Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας 

Τμήμα … 
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Πίνακας 1: Μοναδιαίο Κόστος Ανθρωπομήνα (Α/Μ) Στελεχών Ομάδας Έργου με βάση Επίπεδα Εμπειρίας: 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΜΕΛΗ Ο.Ε. Κόστος Α/Μ 

Πλήθος Α/Μ 
Τμήματος … 

Σύνολο 
Προσφοράς 
(προ ΦΠΑ) 

Senior 

1α 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 10ετή εμπειρία και άνω ή 7 ετή 
εμπειρία και άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο (senior) 

………. € 
  

1β 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  ειδικότητες Ιατρών, 
Πληροφορικών κ.λπ. (senior) 

………. € 
  

Median 

2α 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με 7ετή εμπειρία και άνω ή 5ετή εμπειρία και άνω  με μεταπτυχιακό τίτλο 
(median) 

………. € 

  

2β 
Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία άνω των πέντε 
ετών (median) 

………. € 
  

Junior 

3α 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  ή Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών (junior) 

………. € 
  

3β 
Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με εμπειρία μικρότερη των 5 ετών και 
με μεταπτυχιακό τίτλο (junior) 

………. € 
  

3γ 
Ειδικοί σε δράσεις Δημιουργικής Απασχόλησης με εμπειρία έως πέντε έτη 
(junior) 

………. € 
  

4 Διοικητικοί, Λοιπές βοηθητικές ειδικότητες (οδηγοί, καθαρίστριες κ.λπ.) ………. € 
  

Σύνολα   
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΜΕΛΗ Ο.Ε. Κόστος Α/Μ 

Πλήθος Α/Μ 
Τμήματος … 

Σύνολο 
Προσφοράς 
(προ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ [ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Πίνακας 2: Αναλυτικός Υπολογισμός Κόστους Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα  Α (επιλέγεται ανάλογα) 

 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 
Συνολικοί Α/Μ 
Απασχόλησης 

Αναλυτικό Κόστος ανά Επίπεδο 
Εμπειρίας Σύνολο ΦΠΑ 

Τελικό 
Σύνολο 

1α 1β .... κοκ 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1   21,00 
      

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2  2  25,00 
      

3α. Κοινωνικός Επιστήμονας: Φιλόλογος, 
Παιδαγωγός, Κοινωνιολόγος 

1   1 10,00 

      

3δ. Κοινωνικός Επιστήμονας: Νομικός 1   1 4,00 
      

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα 
της ψυχολογίας 

1   1 12,00 

      

5. Παιδοψυχολόγος 1  1  21,00 
      

6. Λογοθεραπευτής 1   1 18,20 
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Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 
Συνολικοί Α/Μ 
Απασχόλησης 

Αναλυτικό Κόστος ανά Επίπεδο 
Εμπειρίας Σύνολο ΦΠΑ 

Τελικό 
Σύνολο 

1α 1β .... κοκ 

9.  Εργοθεραπευτές, Ειδικοί σε 
επαγγέλματα συναφή με Εργοθεραπεία 

1  1  21,00 

      

13. Επιστημονικές Ειδικότητες 
Δημιουργικής Απασχόλησης (Γυμναστής, 
Καθηγητές, Μουσικοί, μέλη θεατρικών 

ομάδων, εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 
σπουδών  κ.λπ.) 

1   1 12,00 

      

16γ. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: 
Άλλες ειδικότητες ή επαγγέλματα 

1  1  17,00 

      

18. Σύμβουλος δικτύωσης και 
κινητοποίησης Κοινωνικών Ομάδων, 

Σχολείων, Συλλόγων κ.λπ. 
1   1 10,00 

      

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος 
Επικοινωνίας, Social Media specialist κ.λπ. 

1  1  10,00 

      

22. Ειδικός Παιδαγωγός 1   1 14,00 
      

Σύνολα 14 1 6 7 195,20 
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Πίνακας 2.: Αναλυτικός Υπολογισμός Κόστους Οικονομικής Προσφοράς – Τμήμα Β (επιλέγεται ανάλογα) 

 

Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 
Συνολικοί Α/Μ 
Απασχόλησης 

Αναλυτικό Κόστος ανά Επίπεδο 
Εμπειρίας Σύνολο ΦΠΑ 

Τελικό 
Σύνολο 

1α 1β .... κοκ 

1α. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου 1 1 0 0 7,00 
      

2. Κοινωνικός Λειτουργός 2 0 1 1 22,40 
      

4. Ψυχολόγος, Επιστήμονας στον τομέα 
της ψυχολογίας 

2  1 1 24,00 
      

8. Ιατρός (Ιατρός σε ειδικότητα, Γενικός 
Ιατρός, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, 

Επιδημιολόγος) 

1 0 1 0 6,00 

      

10.  Φυσιοθεραπευτές, Ειδικοί σε 
επαγγέλματα συναφή με Φυσιοθεραπεία 

2 0 0 2 24,00 
      

11.   Νοσηλευτές, Ειδικοί σε επαγγέλματα 
συναφή με Νοσηλευτική 

2 0 1 1 22,00 
      

16α. Λοιπές Επιστημονικές Ειδικότητες: ad 
hoc π.χ.  ειδικοί σε γεροντολογία, 

γηριατρική, στην Ψυχογηριατρική, Ιατρός 
νευρολόγος, Ιατρός ψυχίατρος κ.λπ. 

1 0 1 0 6,00 

      

19. Σύμβουλος Δημοσιότητας, Σύμβουλος 1 0 0 1 8,00 
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Ομάδα Έργου Μέλη Senior Median Junior 
Συνολικοί Α/Μ 
Απασχόλησης 

Αναλυτικό Κόστος ανά Επίπεδο 
Εμπειρίας Σύνολο ΦΠΑ 

Τελικό 
Σύνολο 

1α 1β .... κοκ 

Επικοινωνίας, Social Media specialist κ.λπ. 

20. Διοικητική ή Γραμματειακή Υποστήριξη 1 0 0 1 10,00 
      

Σύνολα 13 1 5 7 129,40 
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Πίνακας 3.: Προσδιορισμός Κόστους Παραδοτέων με βάση την Οικονομική Προσφορά – Τμήμα .. (επιλέγεται ανάλογα) 

 

Παραδοτέα Τίτλος 
Προτεινόμενος Π/Υ  

Τμήματος … 
ΦΠΑ που 
αναλογεί 

Ροές Πληρωμών  
Έργου 

Π.1 
Έκθεση Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού του Έργου 

  
 

Π.2 
1η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.3 
2η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.4 
3η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.5 
4η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.6 
5η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.7 
6η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Π.8 
7η Τριμηνιαία Έκθεση 

Εργασιών 
  

 

Σύνολα    
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