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Σκήκα             : Οηθ. Γηαρείξηζεο  

Γξαθείν          : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ                   

Πιεξνθνξίεο  : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο  

Γ/λζε             : Αγξάθσλ 3-5      

Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη 

Σειέθσλν: 210 5212890 

Φαμ: 210 5212831 

    

 
 

 
 
Θέμα: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε δηαδηθαζία 
δηαπξαγκάηεπζεο (απεπζείαο αλάζεζε) κε ηίηιν: «Μελέηη Δθαπμογήρ & Βιωζιμόηηηαρ 
(ςμπεπιλαμβανομένος σεδίος Δγκςκλίος εθαπμογήρ)» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηος Τποέπγος 1 
«Δπιζηημονική ςποζηήπιξη για ηην ςλοποίηζη ηος έπγος», ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εζληθνύ 
δηθηύνπ θαζνιηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο 
λενγληθήο βαξεθνΐαο» κε θσδηθό MIS 446795  ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ». 
 
 
σεη:  1. Ζ κε αξ. πξση. νηθ. 4153 / 06-03-2014 απόθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν:   
«Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ» από ην ΚΔΔΛΠΝΟ. 
 
 
Γπλάκεη ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο 1.4, ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία εζληθνύ 

δηθηύνπ θαζνιηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο 

λενγληθήο βαξεθνΐαο», ην  ΚΔΔΛΠΝΟ  πξνζθεύγεη ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ ππνγξαθή 

ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζςνολικού πποϋπολογιζμού 12.300 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος 

ΦΠΑ. Ζ επηινγή ζα γίλεη κε βάζε ηελ ρακειόηεξε ηηκή θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.  

Μαπούζι, 20/05/2014 

Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 

 

1. Ππορ:  DOT BY DOT Λύζειρ Ανάπηςξηρ και 

Σεσνολογίαρ ΔΠΔ 

Τπόςε θαο Αλησλίνπ 

Λεσλίδνπ 60, Αζήλα, TK 104 35 
ηει: 215 5303241, info@dotbydot.gr  
 

2. GDK CO  

Γεώξγηνο  Γ. Καξαγηαλλόπνπινο Μ.ΔΠΔ 
Τπόςε θνπ Καξαγηαλλόπνπινπ 
Κνινθνηξώλε 52, 20100, Κόξηλζνο 
ηει: 2741500963 
george@karagiannopoulos.com 
 

3. DEXTERA 

ΕΑΝΝΟ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ 

Γεκήηξηνο Γξαθόπνπινο,  

Τπόςε θ. Γ. Γξαθόπνπινπ 

Ρσκαλνύ Μεισδνύ 3, ΣΚ 151 25 
Σει: 2106399010, Φαμ: 2106390727 

               info@dexteraconsulting.com 
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I. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΠΟΔΡΓΟΤ: «ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ» 
 

Σν ππνέξγν πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην βαζηθό θνξκό νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηύνπ 

Καζνιηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε, αληηκεηώπηζε θαη επηδεκηνινγηθή θαηαγξαθή ηεο λενγληθήο 

βαξεθνΐαο πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ θεληξηθή δξάζε ηνπ Έξγνπ.  

θνπόο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνέξγνπ 1, είλαη αθελόο ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ 

κεραληζκνύ ηνπ Γηθηύνπ κε ηε ζπλδξνκή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ηεο Α’ ΩΡΛ θιηληθήο ηνπ ΔΚΠΑ, ζηειερώλ 

ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαζώο θαη εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ θαη αθεηέξνπ ν άξηηνο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε όισλ 

ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εξγαιείσλ, κεραληζκώλ θαη ιεηηνπξγηώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απαηηνύκελε 

πνηόηεηα παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ από ην Γίθηπν. 

 

πλνπηηθά ζην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 1 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Έξγνπ  

 ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θόζηνπο αλαισζίκσλ θαη 
κεηαθηλήζεσλ 

 ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

 ν Δζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο 

 ε εθπόλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ (Business Plan), ηνπ Πξνγξάκκαηνο Λεηηνπξγίαο  
(Operational Plan) θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο 

 ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αθννινγηθώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ αληηκεησπίδνληαη 
ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαζνιηθνύ ειέγρνπ 

 ε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, ε παξαγσγή 
αλαθνξώλ ζε κεληαία, ηξηκεληαία, εμακεληαία θαη εηήζηα βάζε. Δπίζεο, ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηώλ 
απηώλ ζε όινπο ηνπ δπλεηηθά ελδηαθεξόκελνπο απνδέθηεο 

 ε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη παξαδνηέσλ ηεο Πξάμεο ζπλνιηθά θαη ε νξγάλσζή ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαζθαιηζζεί ε βησζηκόηεηα ηεο Πξάμεο 
κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε εξεπλώλ /κειεηώλ, ε δεκνζίεπζε ηαθηηθώλ εθζέζεσλ ζε εθδόζεηο θαη 
θπξίσο, ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηθηύσζεο θαη ζπλεξγαζηώλ κε άηνκα, θνξείο, ηδξύκαηα θ. 
ά. ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, κεηά ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξάμεο. 

 

Μεηαμύ ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ λενγληθή 

βαξεθνΐα. Ζ ζθνπηκόηεηα ηεο ζεζκνζέηεζεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηε λενγληθή βαξεθνΐα, είλαη ε 

επηζηεκνληθή παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ πξόιεςεο ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο  ζε εζληθό 

επίπεδν, εθηηκώληαο όηη ζα απνηειέζεη έλα ζπλεθηηθό θξίθν ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα, θνξέσλ, θαη ζα ζπκβάιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαπηύζζνληαο γηα πξώηε θνξά έλα ζπλνιηθό ζηξαηεγηθό 

ζρεδηαζκό ζηνλ ηνκέα απηό θαη ζρεδηάδνληαο νινθιεξσκέλν πιαίζην δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη αξκόδηνπο επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπ. 
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ην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1, ζα εθπνλεζεί επηδεκηνινγηθή κειέηε γηα ηε λενγληθή βαξεθνΐα, αμηνπνηώληαο ηα 

δεδνκέλα ησλ εμεηάζεσλ ηα νπνία ζα παξαιεθζνύλ αλσλπκνπνηεκέλα κέζσ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηνπ Τπνέξγνπ είλαη: 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο αξηηόηεηαο ηνπ Έξγνπ. 

 Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ Γηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν θαζνιηθόο ραξαθηήξαο ηεο 
δξάζεο πξόιεςεο. 

 Ζ νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρσλ θαη ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Ο επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία, ηελ παξνρή ππεξεζηώλ νπζηαζηηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηε 
βησζηκόηεηα (δηαηήξεζε ησλ δνκώλ ιεηηνπξγία θαη κεηά ην πέξα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο) ηεο πξάμεο. 

 H ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο Πξάμεο κε ηελ έθδνζε απαξαίηεησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ (εγθπθιίσλ, ΤΑ, 
ΚΤΑ θιπ) ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηε βησζηκόηεηα ηεο πξάμεο  

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ από ην Γίθηπν κέζσ ηεο ζπλερνύο 
αμηνιόγεζεο όισλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο δξάζεο. 

 Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε, θαηαγξαθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αθννινγηθώλ 
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λενγλά 

 Ζ έθδνζε ζρεηηθώλ αλαθνξώλ θαη δεηθηώλ ζηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ ηόζν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο όζν θαη κεηά από απηή. 

 Ζ ζπλεξγαζία κε αξκόδηεο ππεξεζίεο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα επηδεκηνινγηθά ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηε λενγληθή βαξεθνΐα. 

 Ζ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη θαιήο πξαθηηθήο  

 Ζ ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ Γηθηύνπ γηα ηνλ θαζνιηθό έιεγρν γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε ηεο 
λενγληθήο βαξεθνΐαο, ζπκβάιινληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ζηε βησζηκόηεηα όιεο ηεο Πξάμεο θαη κεηά ην 
πέξαο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο από ην ΔΠΑ  

 Ζ θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ Γηθηύνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ν θαζνιηθόο ραξαθηήξαο ηεο 
δξάζεο πξόιεςεο κέζα από έλα επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθό ζρήκα νξγάλσζεο κε ζαθείο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ξόινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ. 
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II. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Ζ κειέηε εθαξκνγήο απνηειεί απαξαίηεην δνκηθό ζηνηρείν πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ Καζνιηθνύ Διέγρνπ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξάμεο όζν 

θαη κεηά ην ηέινο απηήο.  

Σν αληηθείκελν κειέηεο εθαξκνγήο αθνξά: 

 ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ (Business Plan) ηνπ Έξγνπ 

 ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο  (Operational Plan) 

 ηελ θαηάξηηζε ηεο Μειέηεο Βησζηκόηεηαο,  
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα απνηειέζνπλ ην ζρέδην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Γηθηύνπ Καζνιηθνύ 

Διέγρνπ πνπ ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο ζρεηηθνύο δηαγσληζκνύο, ηελ πινπνίεζε αιιά θαη ζα ζπκβάιινπλ ώζηε 

ν λενγληθόο έιεγρνο βαξεθνΐαο λα θαηαζηεί ζεζκόο ζην γεληθό πιεζπζκό ζην ρώξν ηεο πξόιεςε ο. 

 
Αλαιπηηθόηεξα, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ κειέηε εθαξκνγήο: 

1) Καηαγξαθή θαιώλ πξαθηηθώλ εζληθώλ πξνγξακκάησλ πξόιεςεο βαξεθνΐαο ζην λενγληθό πιεζπζκό ηόζν 
ζε επξσπατθό επίπεδν όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. ηελ κειέηε εθαξκνγήο νη θαιέο πξαθηηθέο ζα 
αλαιύνληαη ζε επίπεδν δξάζεσλ θαη δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ, παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ζε επίπεδν δηαδηθαζηώλ ζεζκνζέηεζεο σο 
ππνρξεσηηθήο εμέηαζεο από ην εθάζηνηε Τπνπξγείν Τγείαο.  
 

2) Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο Ά ΩΡΛ Κιηληθήο σο θέληξνπ αλαθνξάο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θέληξσλ ζηα 
νπνία ζα γίλνληαη νη κεηξήζεηο ζε επίπεδν πξνζσπηθνύ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Δπίζεο, ζηελ 
ραξηνγξάθεζε ησλ ηδησηηθώλ καηεπηεξίσλ θαη ζηελ εύξεζε ιύζεσλ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπο θαη 
ηελ έληαμε ηνπο ζην δίθηπν. 

3)  Αμηνιόγεζε πηζαλώλ θίλδπλσλ θαηά ηηο θάζεηο ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
πξνηάζεηο γηα ηελ απνηξνπή θαη ηελ επίιπζε ηνπο.  

4) Πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζεζκηθή θαη δηνηθεηηθή ζσξάθηζε ηνπ έξγνπ.  
5) Πνιηηηθέο αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ απηώλ.  
6) Σν νξγαλσηηθό πιαίζην ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα αιιά θαη ε βησζηκόηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κεραληζκνύ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ζπζηεκαηηθά ηελ πξνώζεζε θαη 
ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ησλ ηαηξώλ ζηηο δεκόζηεο καηεπηηθέο θιηληθέο ηεο ρώξαο θαη άιισλ 
εκπιεθόκελσλ επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ.  

7)  ύληαμε εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ έθδνζε ππνπξγηθήο απόθαζεο πνπ ζα 
θαζηζηά ηνλ λενγληθό έιεγρν  ππνρξεσηηθό. 

8) Πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ ώζηε ν λενγληθόο έιεγρνο λα απνηειέζεη ππνρξεσηηθή εμέηαζε ζην βηβιηάξην 
πγείαο ηνπ παηδηνύ όπσο ζε όιεο ηηο επξσπατθέο ρώξεο.   
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Με ηελ θαηάξηηζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ Καζνιηθνύ 

Διέγρνπ θαη κεηά ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο.  

 

ηόρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ είλαη λα έξζνπλ ζε επηθνηλσλία θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ην πξόβιεκα ηεο λενγληθήο βαξεθνΐαο ώζηε κέζα από απηή ηε δηθηύσζε: 

- Να ππάξρεη θαιύηεξν παξεκβαηηθό απνηέιεζκα 
- Να σθειεζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα παηδηά 
- Να αληαιιαρζνύλ απόςεηο θαη πξαθηηθέο πξνο όθεινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
- Να ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
 

Παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε από ηνλ αλάδνρν είλαη : 

 Ζ πνιππινθόηεηα θαη ν θαηλνηόκνο ραξαθηήξαο ηνπ Έξγνπ (ιεηηνπξγηθά θαη ζεζκηθά), 

 Ζ ρξήζε ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ, 

 Ζ απαίηεζε γηα νξζή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ Διέγρσλ  

 Ζ αλάγθε ηήξεζεο ζθηρηώλ ρξνλνδηαγξακκάησλ 

 Ζ βησζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ 
 
 
Α. Παπαδοηέα   
 
Π.1.5 Μελέηη εθαπμογήρ & βιωζιμόηηηαρ (ςμπ/μένος σεδίος εγκςκλίος εθαπμογήρ): 

 Π.1.5.1 Σεύρνο Α’  - Δπηρεηξεζηαθό ρέδην 

 Π.1.5.2 Σεύρνο Β’  - Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο  (Operational Plan) 

 Π.1.5.3 Σεύρνο Γ’  - Μειέηε Βησζηκόηεηαο 
 
Δπιζημαίνεηαι όηι ο ανάδοσορ ςποσπεούηαι να ζςμπεπιλάβει ζηην μελέηη εθαπμογήρ  ηιρ από 1 έωρ 8 
απαιηήζειρ ηιρ παπαγπάθος:  «ΙΙ Ανηικείμενο Μελέηηρ Δθαπμογήρ». 

 
Ζ πιεξσκή ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ακνηβήο, ζα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο (3) ηζόπνζεο δόζεηο θαηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπ  Π.1.5.1 Σεύρνο Α’  - Δπηρεηξεζηαθό ρέδην, ηνπ Π.1.5.2 Σεύρνο Β’  - Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο  
(Operational Plan) θαη ηνπ Π.1.5.3 Σεύρνο Γ’  - Μειέηε Βησζηκόηεηαο. 
Ζ παξαιαβή απηή βεβαηώλεηαη κε ηε ζύληαμε ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ – πξσηνθόιινπ παξαιαβήο, πξσηνθόιινπ 
νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 
Παξαδνηέσλ, ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηώλεη i) ηελ εκπξόζεζκε παξάδνζή ηνπο θαη ii) ηελ επηηπρή 
πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. 
 
Ζ πιεξσκή ζα ιάβεη ρώξα αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ από ην αξκόδην Τπνπξγείν 
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  
 

Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εβδνκήληα πέληε (75) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 
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Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ 

 

Παπαδοηέα  

Υπόνορ παπάδοζηρ  

(εκέξεο από ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο) 

Π.1.5.1 Σεύρνο Α’  - Δπηρεηξεζηαθό ρέδην 25 εκέξεο  

Π.1.5.2 Σεύρνο Β’  - Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο  (Operational 
Plan) 

50 εκέξεο 

Π.1.5.3 Σεύρνο Γ’  - Μειέηε Βησζηκόηεηαο 75 εκέξεο 

 

Β. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ Σξίηε 27/05/2014 θαη ώξα 12:00 κ.κ.  ζηελ έδξα ηνπ 

ΚΔΔΛΠΝΟ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνύζη Αηηηθήο ΣΚ 15123, ζε θιεηζηό θάθειν κε ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρηεί από 

ηελ γξακκαηεία». 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληάο ηνλ απηνπξνζώπσο, ή 

απνζηέιινληάο ηνλ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ή courier ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε αλαζέηνπζα αξρή νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ηνλ ρξόλν θαη ην 
πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ζηελ πξναλαθεξόκελε 

δηεύζπλζε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ήηνη ηελ Σξίηε 27/05/2014 θαη ώξα 

12:00 κ.κ.   

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ πξνζθέξνληα, ηνλ ΠΗΝΑΚΑ 
ΤΜΜΟΡΦΩΖ ζπκπιεξσκέλν θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνληαη  θαη 
ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηελ δπλαηόηεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. Ζ πξνζθνξά δεζκεύεη απηόλ πνπ 

ηελ ππνβάιιεη γηα 120 εκέξεο.  

εκεηώλεηαη όηη θαη’ ειάρηζηνλ ην θπζηθό πξόζσπν ή ην/ηα ζηέιερνο/ζηειέρε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζα είλαη 
θάηνρνη αθαδεκατθνύ ηίηινπ, θαη ζα έρνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. 

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά αλαιόγσο κε ηελ λνκηθή 

κνξθή ηνπο, ηα θάησζη λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: 

Α. Πποκειμένος πεπί ςπογπαθήρ ζςμβάζεων με ανηιζςμβαλλόμενο Αηομική Δπισείπηζη ζηο όνομα ηος 
ιδιοκηήηη ηηρ, απαιηούνηαι ηα εξήρ έγγπαθα: 
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1. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Δ.ΜΖ),  από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη δε ηειεί ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

2. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηό θαη ην εηδηθό 
επάγγεικά ηνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
 

Β.  Για ηιρ Ομόππςθμερ Δηαιπείερ 

1. Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
2. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν ή ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ), πεξί θαηαρώξεζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί ππό 

πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό 
επάγγεικά ηνπο. 
 

Γ.  Για ηιρ Δηαιπείερ Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ 

1.  Αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, θαζώο θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο 
απηώλ. 

2.  Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν ή από ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΖ), πεξί 
θαηαρώξεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 

3. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γ.Δ.ΜΖ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί, ππό 
πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό 
θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

5. Φνξνινγηθή  θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα 
 

Γ.  Για ηιρ ανώνςμερ εηαιπείερ 

1. Καηαζηαηηθό ζύζηαζεο θαη ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο απηνύ θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο απηώλ. 
2. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα ππεξεζία (Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ) πεξί αλαθνίλσζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ. 
3. Πξαθηηθό ζπγθξόηεζεο ηνπ ελ ελεξγεία Γ.. ζε ζώκα, αλαθνίλσζεο απηνύ ζηε Γηεύζπλζε εκπνξίνπ θαη 

ΦΔΚ δεκνζίεπζήο ηνπ. 
4. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο αξρήο ή ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ (Γ.Δ.ΜΖ),  από ην νπνίν 

λα πξνθύπηεη όηη δε ηειεί ππό πηώρεπζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο, 
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππό έθδνζε απόθαζεο πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, αλαγθαζηηθήο 
εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο.  

5. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ζπλδηαιιαγή. 
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6. Πηζηνπνηεηηθό Αξκόδηαο Γηθαζηηθήο Αξρήο όηη δελ ηεινύζε ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ λ. 
1892/1990 (Α΄101) κέρξη ηελ ηζρύ ηνπ Ν. 3588/2007- ΦΔΚ 153Α/10-7-2007, νπόηε θαηαξγήζεθε ε δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 4 Ν. 1892/90 (πεξί εηδηθήο εθθαζάξηζεο). 

7. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό 
επάγγεικά ηνπο. 

8. Πηζηνπνηεηηθό από ην Πξσηνδηθείν (Πνιπκειέο) όηη δελ έρεη ιπζεί ε Δηαηξεία, θαη όηη δελ έρεη θαηαηεζεί 
αίηεζε γηα ηε ιύζε απηήο. 

 

Γήισζε όηη  αλαιακβάλεη λα παξαδώζεη ην ζύλνιν ησλ παξαδνηέσλ ζην ΚΔΔΛΠΝΟ  όπσο νξίδεηαη ζην σο  

άλσ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.   

 

 

                                                                   Ζ Νόκηκε Δθπξόζσπνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
 

 

                                                                                         Καζεγήηξηα Σδ. Κξεκαζηηλνύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Δζωη. διανομή:   

1. Γξ. Πξνέδξνπ  
2. Γξ. Γηεπζπληή 
3. Σκ. Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
4. Γξ. Γηαρ. Δπξσπ. Πξνγξακκάησλ 
5. Γξ. Ννκηθώλ Θεκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 
 

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίηηζη 
Απάνηηζη 

Ππομηθεςηή 
Παπαηηπήζειρ / 

Παπαπομπή 

1 Καηαγξαθή θαιώλ πξαθηηθώλ εζληθώλ 
πξνγξακκάησλ πξόιεςεο βαξεθνΐαο 
ζην λενγληθό πιεζπζκό ηόζν ζε 
επξσπατθό  όζν θαη ζε παγθόζκην 
επίπεδν. 
 

ΝΑΗ   

2 Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ 
εζσηεξηθνύ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ 
πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζηελ 
αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο 
ηεο Ά ΩΡΛ Κιηληθήο σο θέληξνπ 
αλαθνξάο θαη  ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 
θέληξσλ ζηα νπνία ζα γίλνληαη νη 
κεηξήζεηο ζε επίπεδν πξνζσπηθνύ θαη 
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο Δπίζεο, ζηε 
ραξηνγξάθεζε ησλ ηδησηηθώλ 
καηεπηεξίσλ θαη ζηελ εύξεζε ιύζεσλ 
ζρεηηθώλ κε ηελ πξνζέγγηζή ηνπο θαη  
ηελ έληαμή ηνπο ζην δίθηπν. 
 

ΝΑΗ   

3 Αμηνιόγεζε πηζαλώλ θηλδύλσλ θαηά ηηο 
θάζεηο ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 
απνηξνπή θαη ηελ επίιπζή ηνπο. 
 

   

4 Πνιηηηθέο αζθαιείαο ησλ 
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη 
εθαξκνγώλ απηώλ. 
 

ΝΑΗ   

5 Σν νξγαλσηηθό πιαίζην ώζηε λα 
εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα 
αιιά θαη ε βησζηκόηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 
κεραληζκνύ πνπ ζα ππνζηεξίδεη 
ζπζηεκαηηθά ηελ πξνώζεζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ ησλ ηαηξώλ ζηηο 
δεκόζηεο καηεπηηθέο θιηληθέο ηεο ρώξαο 

ΝΑΗ   
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θαη άιισλ εκπιεθόκελσλ 
επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ ζα 
ζπκκεηάζρνπλ.  

6 Πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζεζκηθή θαη 
δηνηθεηηθή ζσξάθηζε ηνπ έξγνπ.  
 

ΝΑΗ   

7 ύληαμε εηζεγεηηθήο έθζεζεο πξνο ην 
Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ έθδνζε 
ππνπξγηθήο απόθαζεο πνπ ζα θαζηζηά 
ην λενγληθό έιεγρν αθνήο ζηνλ 
ππνρξεσηηθό   
 

ΝΑΗ   

8 Πξνηάζεηο παξεκβάζεσλ ώζηε ν 
λενγληθόο έιεγρνο λα απνηειέζεη 
ππνρξεσηηθή εμέηαζε ζην βηβιηάξην 
πγείαο ηνπ παηδηνύ όπσο ζε όιεο ηηο 
επξσπατθέο ρώξεο 
 

ΝΑΗ    

 
 


