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Φαξ:210-5228464 
Ηλ. Ταχ/µείο: a.xouliaras@athens.gr

∆ ΗΜ
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 4555 (ΦΕΚ 133 Α’/19
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας

2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
ισχύει. 

3. Του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει
4. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο
τις παρ. 21 και 23 του άρθρου 10 

5. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (
αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01.04.2014 

 
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
 
 Αρ. Πρωτ.: 187508/15-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Παλαιολόγου 9 

gr  

  Βαθµός Ασφάλειας: Αδιαβάθµητο
  Βαθµός Προτεραιότητας
  Χρόνος ∆ιατήρησης: 5ετία
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
SERVICE) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) ΓΙΑ ΑΝΗΚΟΑ
ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ
ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
«ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΗ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –
 

                ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
                20.088

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο 
∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν 

Α’/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Κ 147 Α’/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων
προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε

όπως ισχύει. 
Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν

του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄). 
ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα
. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις

οικ.8342/01.04.2014 εγκυκλίου του Υπουργείου
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-7-2021 

Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
∆ιατήρησης: 5ετία 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (RELAY 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΓ ΓΙΑ ΑΝΗΚΟΑ, ΒΑΡΗΚΟΑ 

ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΗΚΟΑ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5029634 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
– CPV 79540000-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
20.088,00 €  ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.  

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Συµµετοχής-Βελτίωση της 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
όπως τροποποιήθηκε και 

εποπτείας (ενσωµάτωση 
όπως αντικαταστάθηκαν µε 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση 

ρυθµίσεις» και της υπ’ 
Υπουργείου ∆ιοικητικής 
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Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα: «Κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων» 

6. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση 
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» όπως ισχύει,  

7. Των Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α/204/15.9.2011) και Ν. 4038/2012, άρθρο 10 (ΦΕΚ Α/14/2.2.2012), 
την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β/3400/2012), το έγγραφο του Γ.Γ. Εµπορίου 
Π1/89/11.1.2013 (Α∆Α: ΒΕΦΝΦ-∆ΒΝ) περί υποχρεωτικής ανάρτησης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων Στοιχείων Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών, 
την υπ’ αριθ. ∆17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων σχετικά µε τη «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων και την υπ’ αριθ. Π1/678/26.03.2013 Εγκύκλιο 1 της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου µε θέµα: «Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.)», 

8. Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε τη υποχρέωση ανάρτησης 
Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια » και άλλες διατάξεις. 

9. Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

10. Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄ σύµφωνα µε το 
οποίο για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου.  

11. Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις  

12. Του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» και της υπ’ αρ. 
2/1000018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά µε 
την ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες και παροχή οδηγιών, 

13. Του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “ Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία” , 

14. Του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') «Περί οικονοµικής διοικήσεως και 
λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, 

15. Της κατευθυντήριας οδηγίας 19/08-05-2017 (Απόφαση 31/2017) της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

16. Του Ν. 2859/7.11.2000  (ΦΕΚ 248 Α’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προτιθέµενης Αξίας» (Άρθρο 
22), 

17. Του Π.∆. 18/1989 (ΦΕΚ 8/9-1-1989) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της 
Επικρατείας», άρθρα 45 έως 56 περί έννοµης προστασίας για δηµόσιες συµβάσεις των άρθρων 
118 και 119, 

18. Ο ∆ήµος Αθηναίων συµµορφώνεται µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR 
- 2016/679) της ΕΕ και µε τον εφαρµοστικό εθνικό νόµο 4624/2019. Στα πλαίσια των 
διαγωνιστικών διαδικασιών, των διοικητικών ενεργειών και των λοιπών προβλεπόµενων 
υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή διαχειρίζεται, επεξεργάζεται, αποθηκεύει και διακινεί 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση όπου τέτοια έχουν κατατεθεί από τους 
υποψήφιους οικονοµικούς φορείς, πάντοτε στα πλαίσια του αρχικού σκοπού επεξεργασίας, της 
εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος και της ενάσκησης δηµόσιας εξουσίας.  Οι φορείς 
µε τη συµµετοχή τους στη διαδικασία συναινούν στα ανωτέρω αναφερόµενα. Για περισσότερες 
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πληροφορίες ο ∆ήµος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO). Τηλ. 
Επικοινωνίας 210 5277519, dpo@athens.gr, κος Καρανικόλας Νικόλαος. 

 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ: 
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 606/ΕΦ∆ 90/12-02-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συνδυασµένες 

Υπηρεσίες υγείας και συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας» µε κωδικό 
ΟΠΣ 5029634 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020» (Α∆Α: Ω∆Ν7ΟΡΙΝ-ΠΑΧ) 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 840/ΕΦ∆ 118/04-03-2021 1η 
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης µε Α∆Α ΨΚΖ6ΟΡΙΝ-40Β 
21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 101978/16-04-2021 Απόφαση Υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα (Α∆Α: 

6Ν4ΧΩ6Μ-ΗΗ8) 
22. Το υπ’ αρ. πρωτ. 105488/20-4-2021 (Α∆ΑΜ:21REQ008525825 2021-04-26) Πρωτογενές 

Αίτηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας – Τµήµα Σχεδιασµού, 
Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 108390/22-04-2021 (Α∆Α:9682Ω6Μ-ΧΒ8, Α∆ΑΜ:21REQ008525938) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α00742), που έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς 
και την δέσµευση πίστωσης ποσού 11.160,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Αθηναίων Οικ. έτος 2021 Φορέας 60, 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π∆Ε - ΕΣΠΑ - 72 Κ.Α 7341.050 «Συνδυασµένες Υπηρεσίες 
Υγείας και Συµβουλευτικής για Ευάλωτες Οµάδες Κατοίκων της Αθήνας (ΟΠΣ 5029634)>> 
για την αντιµετ. της δαπάνης για την παροχή υπηρ. εξ αποστ. διερµηνείας (Relay Service) στην 
Ελλ. Νοηµ. Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα ή βαρήκοα άτοµα», συν. πρ/µού 20.088,00 € κατ/νο ως 
εξής 11.160,00 € για το ο.ε. 2021 και 8.928,00 € για το ο.ε. 2022., 

24. Το υπ’ αρ. πρωτ. 121765/11-5-2021 έγγραφο αίτηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Ιατρείων και 
∆ηµόσιας Υγείας – Τµήµα Σχεδιασµού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς τη 
∆/νση Προµηθειών, µε το οποίο διαβιβάζει τη σχετική µελέτη και βεβαιώνει ότι από τον 
κωδικό προϋπολογισµού 7341.050 Φ60 ∆72 που βαρύνεται το αίτηµα, δεν έχει εκκινήσει 
διαδικασία άλλων διαγωνισµών µε το ίδιο αντικείµενο εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

25. Τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας – Τµήµα Σχεδιασµού, Οργάνωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

26. Το γεγονός ότι η δαπάνη είναι µέχρι 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, 
27. Την υπ’ αρ. πρωτ. 163096/22-6-2021 (Α∆Α: ΩΣΝΕΩ6Μ-ΒΙΘ) Απόφαση ∆ηµάρχου, η οποία 

εγκρίνει την Απευθείας Ανάθεση καθώς και τη Μελέτη της αιτούσας ∆ιεύθυνσης, 
28. Την υπ’ αρ. πρωτ. 166456/24-6-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε 

στο Portal του ∆ήµου Αθηναίων, έως τις 2-7-2021, 
29. Το γεγονός ότι έως και κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής, ήτοι 2-7-2021, δεν είχε 

υποβληθεί καµία οικονοµική προσφορά για την εν λόγω διαδικασία, 
30. Το από 8-7-2021 µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών 

Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας, µε το οποίο αιτείται την επανάληψη της διαδικασίας της 
Απευθείας Ανάθεσης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την επανάληψη της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως διερµηνείας (Relay Service) στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα, 
βαρήκοα άτοµα και ακούοντες µε ανήκοα άτοµα στην οικογένεια, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της Πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για Ευάλωτες Οµάδες 
Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα Κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
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5029634», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού είκοσι χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ 
(20.088,00 €), σύµφωνα µε τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ:                 

1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου  
2. Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών  
3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραµµατέα 
4. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµοσίας Υγείας – Τµήµα Σχεδιασµού, Οργάνωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

5. ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών - Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

   
   
 

Ταχ. ∆/νση : Πατησίων 268  
Ταχ. Κώδικας : 11255  
Τηλέφωνο : 210 2285768  
Ηλ.Ταχ/µείο : t.sxd.organosis.dim.iatrion@athens.gr  

 

Τεχνική Έκθεση  
Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερµηνείας (Relay Service) στην Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα, βαρήκοα άτοµα και ακούοντες µε ανήκοα άτοµα στην οικογένεια 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και 
Συµβουλευτικής για Ευάλωτες Οµάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα Κέντρα του 
∆ήµου Αθηναίων» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029634. 
CPV:  79540000-1 Υπηρεσίες ∆ιερµηνείας 
 
O ∆ήµος Αθηναίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και 
Συµβουλευτικής για Ευάλωτες Οµάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα Κέντρα του ∆ήµου 
Αθηναίων» που συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στο 
πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική» και θέλοντας να 
διασφαλίσει την οµαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στα Πολυδύναµα Κέντρα στην 
ευπαθή οµάδα των ανήκοων, βαρήκοων ατόµων και ακουόντων µε ανήκοα άτοµα στην 
οικογένεια, θα συνάψει σύµβαση για την παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών διερµηνείας 
(RelayService) στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις: 

(1) Να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου θα βεβαιώνεται το σχετικό µε την παροχή 

υπηρεσιών διερµηνείας στην νοηµατική γλώσσα αντικείµενο οικονοµικής 

δραστηριότητας. Εφόσον ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής στο 

ΓΕΜΗ να προσκοµιστεί η σχετική τεκµηρίωση. 

(2) Εµπειρία σε εξειδικευµένο ιατρικό λεξιλόγιο της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) 

και σε θέµατα υγείας γενικότερα, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε δυσκολία 

στην ακοή (ανήκοα, βαρύκοα κλπ). Η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται µε τουλάχιστον ένα 

(1) συµφωνητικό συνεργασίας ή σύµβαση κλπ συνοδευόµενα από την αντίστοιχη 

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος έγγραφα για τη 

συνεργασία του υποψηφίου αναδόχου µε Φορείς, Οργανισµούς, Εταιρείες, Συνδέσµους, 
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Σωµατεία Υγείας, Επαγγελµατίες Υγείας για την παροχή σχετικών υπηρεσιών ή/και µε την 

εκπαίδευση αυτών  στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα µε έµφαση στην ιατρική ορολογία. 

(3) Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) µόνιµα απασχολούµενα στελέχη µε πλήρες ωράριο 

εργασίας. 

 
Περιγραφή του Αντικειµένου των Υπηρεσιών 
H τηλεφωνική επικοινωνία των ανήκοων και βαρήκοων ατόµων µε τους ακούοντες γίνεται είτε 
µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), όπου ο διάλογος καθίσταται αδύνατος, είτε, όπου είναι εφικτό, µε τη 
φυσική παρουσία διερµηνέα µε υψηλό ωστόσο κόστος. 
Οι ανήκοοι και βαρήκοοι που χρησιµοποιούν την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ) 
απευθύνονται στην Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος για να καλύψουν τις διάφορες επικοινωνιακές 
τους ανάγκες. Ωστόσο, συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιµοι διερµηνείς ειδικά για επείγοντα 
περιστατικά και ειδικά για άµεση τηλεφωνική ανάγκη (ιατρικά ραντεβού, διεκπεραίωση 
υποθέσεων κλπ). Έτσι απευθύνονται σε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και σπανιότερα σε 
επαγγελµατίες διερµηνείς για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα είτε να 
µην υπάρχουν καθόλου είτε να µην είναι αξιόπιστες οι υπηρεσίες διερµηνείας σε πραγµατικό 
χρόνο. 
Εκτιµάται ότι στον ∆ήµο της Αθήνας κατοικούν περίπου 5.000 ανήκοα άτοµα και ότι η µεγάλη 
πλειοψηφία από αυτούς θα ήθελαν να είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες των Πολυδύναµων 
Κέντρων που θα εξασφαλιζόταν µε υπηρεσίες διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού ο ∆ήµος Αθηναίων προτίθεται να παρέχει 
υπηρεσία εξ αποστάσεως διερµηνείας για τους κατοίκους της πόλης που έχουν προβλήµατα ακοής 
και επιθυµούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία. Συγκεκριµένα, οι ωφελούµενοι των υπηρεσιών µε 
προβλήµατα ακοής θα µπορούν να συνδέονται από τον χώρο των Πολυδύναµων Κέντρων (µέσω 
tablet που θα διαθέτουν τα Πολυδύναµα Κέντρα) µε το Κέντρο εξ αποστάσεως διερµηνείας 
(Relay Center) όπου εξειδικευµένος διερµηνέας της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας θα 
διευκολύνει την επικοινωνία του ωφελούµενου τόσο µε τις διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. για το 
κλείσιµο ραντεβού) όσο και µε το ιατρικό προσωπικό (κατά τη διάρκεια του ιατρικού ραντεβού) 
των Πολυδύναµων Κέντρων. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει την υπηρεσία που περιγράφηκε ανωτέρω 
στα δηµοτικά ιατρεία/πολυδύναµα κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων. Ειδικότερα οι εργασίες του 
αναδόχου περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

1. Προµήθεια και Εγκατάσταση όλης της απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής για την 

παροχή της υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα 

στα ∆ηµοτικά Ιατρεία που αναβαθµίζονται σε Πολυδύναµα Κέντρα (1ο Πολυδύναµο 

Κέντρο Σόλωνος, 2ο Πολυδύναµο Κέντρο Νέου Κόσµου, 3ο Πολυδύναµο Κέντρο 

Πετραλώνων και 6ο Πολυδύναµο Κέντρο Κυψέλης). Ο εξοπλισµός περιλαµβάνει σε κάθε 

∆ηµοτικό Ιατρείο tablet µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και το κατάλληλο λογισµικό για 

την παροχή της υπηρεσίας. Η επιλογή του tablet ως εξοπλισµός επικοινωνίας της 

υπηρεσίας οφείλεται στην ανάγκη εύκολης µεταφοράς του από τον χώρο της γραµµατείας 

των δηµοτικών ιατρείων προς τα γραφεία του ιατρικού προσωπικού και αντίστροφα. Ο 

εξοπλισµός αυτός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο της σύµβασης θα είναι καινούργιος, θα 
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διατεθεί στα ∆ηµοτικά Ιατρεία και θα παραµείνει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου µετά την 

λήξη αυτής. Ο εξοπλισµός που θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος θα πρέπει 

να είναι άρτια λειτουργικός καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και θα 

συνοδεύεται από τουλάχιστον διετή εγγύηση κατασκευαστή. Σε περίπτωση βλάβης αυτού 

(η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής) θα πρέπει άµεσα να 

αντικαθίστανται από τον ανάδοχο ούτως ώστε να µην παρακωλύεται η υλοποίηση του 

αντικειµένου της σύµβασης. 

2. Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερµηνείας σε Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ) 

σε πραγµατικό χρόνο στα ανήκοα και βαρήκοα άτοµα. Μέσω tablet συνδεδεµένου στο 

διαδίκτυο τα ανήκοα και βαρήκοα άτοµα που θα προσέρχονται στα Πολυδύναµα Κέντρα 

θα µπορούν να επικοινωνούν µε τους διερµηνείς του αναδόχου οι οποίοι θα µεσολαβούν 

για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας µε τα στελέχη των ∆ηµοτικών Ιατρείων τόσο για 

το κλείσιµο του ραντεβού/παροχή πληροφοριών όσο και κατά την διάρκεια της ιατρικής 

εξέτασης. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα εξυπηρετεί την αντίστροφη επικοινωνία ανάµεσα δηλ. 

σε ακούοντες που επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε τα παραπάνω άτοµα. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες του όλες τις εργάσιµες ηµέρες 
και τουλάχιστον κατά τις ώρες από 09:00 – 15:00. 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από έµπειρους, επαγγελµατίες διερµηνείς της Ελληνικής Νοηµατικής 
Γλώσσας (ΕΝΓ) οι οποίοι είναι επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις για την βεβαίωση επάρκειας στην 
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ).Η υπηρεσία θα παρέχεται µε πλήρη λειτουργικότητα από τον 
τρίτο µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης (αµέσως µετά την απόκτηση της υλικοτεχνικής 
υποδοµής) και µέχρι την ολοκλήρωσή της. 
Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα που παρουσιάζεται στα προαναφερόµενα δηµοτικά ιατρεία. Η αµοιβή του, όπως προκύπτει 
στην ενότητα «Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Πράξης, δεν µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τον όγκο 
των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
Ο κάθε ωφελούµενος της υπηρεσίας διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα λαµβάνει γνώση 
των όρων παροχής της υπηρεσίας και πρέπει να συναινέσει γραπτώς για τη λήψη της. 
 

3. Εκπαίδευση των στελεχών των Πολυδύναµων Κέντρων και των ∆ηµοτικών Ιατρείων που 

είναι χρήστες της υπηρεσίας σχετικά µε την αξιοποίησή της. Η εκπαίδευση θα 

πραγµατοποιηθεί χωριστά για κάθε Πολυδύναµο Κέντρο/∆ηµοτικό Ιατρείο σε χρόνο και 

τόπο που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εκπαίδευση θα πρέπει: 

o Να απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού των Πολυδύναµων Κέντρων που 

εµπλέκεται στη χρήση της υπηρεσίας (ιατρικό, παραϊατρικό, κοινωνικών 

υπηρεσιών, διοικητικό) 

o Να είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ωρών  
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o Να καλύπτει θεµατολογία που θα επιτρέψει στο προσωπικό των Πολυδύναµων 

Κέντρων να χειρίζεται και να αξιοποιεί τις παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου 

καθώς και στην ιδιαιτερότητες της κοινότητας των ατόµων µε προβλήµατα. 

4. Υλοποίηση προγράµµατος ενηµέρωσης της κοινότητας των ανήκοων/βαρύκοων ατόµων 

για την νέα υπηρεσία διερµηνείας στα δηµοτικά Πολυδύναµα Κέντρα. Για τον σκοπό αυτό 

ο ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει πρόγραµµα δηµοσιότητας, ενηµέρωσης και 

προβολής της προσφερόµενης στα Πολυδύναµα Κέντρα υπηρεσίας. Ενδεικτικά οι 

ενέργειες θα περιλαµβάνουν αποστολή ενηµερωτικής επιστολής προς τα µέλη της 

κοινότητας των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής, ανάρτηση ανακοίνωσης 

σε διαδικτυακό τύπο, σε διαδικτυακό τόπο και µέσα κοινωνικής δικτύωσης και υλοποίηση 

ενηµερωτικής εκδήλωσης. 

 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και παροχής των υπηρεσιών διερµηνείας, ο ανάδοχος θα πρέπει 
να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα µελέτη. Ο ανάδοχος 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. ∆εν γίνεται δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, η 
ανάθεση υπό µορφή υπεργολαβίας, από τον οικονοµικό φορέα σε τρίτους, των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
Η επικοινωνία θα πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο 
ή τηλεφωνικά για ήσσονος σηµασίας θέµατα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο ανάδοχος δεσµεύεται να µην προβεί σε οποιαδήποτε καταγραφή του περιεχοµένου των συνοµιλιών στις 
οποίες παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως διερµηνείας. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται 
αστικές και ποινικές ευθύνες του αναδόχου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την καταγραφή στατιστικών 
στοιχείων των παρεχοµένων υπηρεσιών και συγκεκριµένα για την καταγραφή αποκλειστικά των εξής 
στοιχείων: ώρα έναρξης παροχής υπηρεσίας, ώρα ολοκλήρωσης υπηρεσίας και διερµηνέας που παρείχε την 
υπηρεσία.   
 
 
Εµπιστευτικότητα 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, 
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την υπηρεσία 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. 
 
Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (∆ήµος Αθηναίων), ενδέχεται να 
αποκαλύψει ή να διαβιβάσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία (Ανάδοχο) πληροφορίες που αποτελούν 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε βάση την υφιστάµενη Ελληνική και Ενωσιακή νοµοθεσία, µε σκοπό την 
άρτια εκτέλεση της σύµβασης. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα ανωτέρω ∆εδοµένα Προσωπικού 
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Χαρακτήρα για τους σκοπούς της σύµβασης, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας 
και για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση. Ο Εκτελών την Επεξεργασία µεριµνά, καθ όλη τη διάρκεια της 
επεξεργασίας, να λαµβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε τα δεδοµένα να είναι ασφαλή 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υφιστάµενης Νοµοθεσίας. Τα ανωτέρω µέτρα πρέπει να εγγυώνται ένα 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση µε το είδος των δεδοµένων, τη φύση και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας και τους υφιστάµενους κινδύνους καθώς και τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας, της 
ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Εκτελών την Επεξεργασία 
απαγορεύεται να αναθέσει µε οποιονδήποτε τρόπο την επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την 
οποία ανάλαβε δυνάµει της σύµβασης, σε υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία (sub-processor) παρά µόνο 
εάν έχει ενηµερώσει εγγράφως και έχει λάβει τη ρητή ειδική συναίνεση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Σε 
περίπτωση που Εκτελών την Επεξεργασία καθορίσει, κατά παράβαση των όρων της σύµβασης τους σκοπούς 
και τα µέσα της επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τη 
συγκεκριµένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της Υφιστάµενης Νοµοθεσίας. Σε 
περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου διαβιβάζονται και 
τίθενται σε επεξεργασία (Υποκείµενο των ∆εδοµένων), υποβάλλει αίτηση απευθείας στον Εκτελούντα την 
Επεξεργασία, προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά του που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε σχέση µε τα ∆εδοµένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία δυνάµει του παρόντος, ο 
Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να διαβιβάσει το εν λόγω αίτηµα αµελλητί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και 
να εκτελέσει µε ακρίβεια τις εντολές του, εντός της νόµιµης προθεσµίας. 
 
Παραδοτέα της Σύµβασης 
Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύµβασης, υποβάλλει τα ακόλουθα παραδοτέα στους καθορισµένους χρόνους: 
Π1: Υλικοτεχνική υποδοµή για την παροχή της υπηρεσίας στα ∆ηµοτικά Ιατρεία που αναβαθµίζονται σε 
Πολυδύναµα Κέντρα. Η υποδοµή αυτή περιλαµβάνει σε κάθε Πολυδύναµο Κέντρο: 

• Τέσσερα (4) Tablet µε τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: οθόνη τουλάχιστον 10 

ιντσών, µνήµη RAM τουλάχιστον 4 GB και τετραπύρηνο επεξεργαστή.  

• Κατάλληλο λογισµικό για την παροχή της υπηρεσίας 

Η υλικοτεχνική υποδοµή θα εγκατασταθεί σε τέσσερα Πολυδύναµα Κέντρα: 1ο Πολυδύναµο Κέντρο Σόλωνος 
(Καλφοπούλειο Υγειονοµικό Κέντρο: Σόλωνος 78), 2ο Πολυδύναµο Κέντρο Νέου Κόσµου (Φανοσθένους & 
Φρειδερίκου Σµιθ), 3ο Πολυδύναµο Κέντρο Πετραλώνων (Θεσσαλονίκης 48 & Ηρακλειδών) και 6ο 

Πολυδύναµο Κέντρο Κυψέλης (Χανίων 4Β), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ανεξάρτητη παροχή της 
υπηρεσίας διερµηνείας σε αυτά τα Πολυδύναµα Κέντρα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης της υλικοτεχνικής 
υποδοµής και η πλήρης λειτουργικότητα της υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Π2: Πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών του δήµου, προβολής και ενηµέρωσης της κοινότητας των ανήκοων και 
βαρήκοων ατόµων. Το πρόγραµµα θα περιγράφει τα µέσα, τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα για την 
απευθείας ενηµέρωση των ωφελουµένων ατόµων καθώς και των συλλογικών τους οργανώσεων. Το κόστος του 
παραδοτέου αυτού ενσωµατώνεται στο κόστος παροχής των υπηρεσιών και δεν τιµολογείται χωριστά. 
Π3: Μηνιαίες Εκθέσεις Παρασχεθεισών Υπηρεσιών, οι οποίες θα περιλαµβάνουν:  

• στατιστικά στοιχεία για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες διερµηνείας, 

• καταγραφή των ενεργειών ενηµέρωσης και προβολής για την παρεχόµενη στα 

∆ηµοτικά Ιατρεία υπηρεσία διερµηνείας,  

• στοιχεία των επαγγελµατιών διερµηνέων που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην 

διερµηνεία της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) κατά τον µήνα υλοποίησης και 

την προσκόµιση της ισχύουσας σχετικής βεβαίωσης επάρκειας στην Ελληνική 

Νοηµατική Γλώσσα σε επίπεδο διερµηνείας. 
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• αναφορά οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στην οποία έχει προβεί στο πλαίσιο της υπό 

ανάθεση σύµβασης ο ανάδοχος. 

Οι Μηνιαίες Εκθέσεις Παρασχεθεισών Υπηρεσιών υποβάλλονται από τον τρίτο µήνα της σύµβασης µέχρι την 
ολοκλήρωσή της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη συµπλήρωση του µήνα αναφοράς της 
έκθεσης. Πέραν των Μηνιαίων Εκθέσεων ο ανάδοχος µπορεί να συντάσσει και να υποβάλλει Έκτακτες 
Εκθέσεις, εφόσον του ζητηθεί τούτο ειδικώς από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Χρηµατοδότηση:  
Η δαπάνη της σύµβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων του ∆ήµου Αθηναίων ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ Π∆Ε - ΕΣΠΑ - ∆72 Κ.Α 7341.050 Φ60  «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για 
Ευάλωτες Οµάδες Κατοίκων της Αθήνας» (ΟΠΣ 5029634) 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 16.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (έως 3.888,00€) ήτοι συνολικού 
προϋπολογισµού έως 20.088,00€. 
Η σχετική δαπάνη προβλέπεται στην εγκεκριµένη Απόφαση Υλοποίησης µε ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) µε αριθ. πρωτ. 
101978/16-04-2021 (Α∆Α: 6Ν4ΧΩ6Μ-ΗΗ8) του Υποέργου 1 της Πράξης και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β 
Πίνακας Β.6 "Άλλων ∆απανών". Συγκεκριµένα θα κατανεµηθεί αναλογικά στους προϋπολογισµούς των ΠΕ 1, 
2, 3 και 4 που αφορούν τη λειτουργία των τεσσάρων Πολυδύναµων Κέντρων (3η έως 6η γραµµή του παραπάνω 
Πίνακα Β.6). 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών που θα 
αναλάβει, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αµοιβής περιλαµβάνονται η αµοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή 
ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση έξοδά του, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και 
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 
 
Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης Σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης και της παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται σε 14 µήνες από την ανάρτησή της στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ). 
Η αµοιβή θα καταβληθεί ως εξής: 
(α) 1η ∆όση ύψους 1.800€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. καταβάλλεται µετά την παράδοση και εγκατάσταση 
του σχετικού εξοπλισµού στα τέσσερα (4) Πολυδύναµα Κέντρα και την ολοκλήρωση της πλήρους 
λειτουργικότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας, ήτοι εντός δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
(β) το υπόλοιπο ποσό της σύµβασης, ήτοι 14.400€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., καταβάλλεται σε 12 
ισόποσες δόσεις των 1.200€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. µετά την παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή 
της αντίστοιχης Μηνιαίας Έκθεσης Παρασχεθεισών Υπηρεσιών από τον τρίτο µήνα της σύµβασης µέχρι την 
ολοκλήρωση της. 
 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                              Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

Νικόλαος Ρωµυλιώτης  Κωνσταντίνος Νικολάου Ευσταθία Θράππα Μάρκου 
Συντονιστής Πράξης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

   
   
 

Ταχ. ∆/νση : Πατησίων 268  
Ταχ. Κώδικας : 112 55  
Τηλέφωνο : 210-2285768  
Ηλ.Ταχ/µείο : t.sxd.organosis.dim.iatrion@athens.gr  

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την µε απ’ ευθείας ανάθεση για την 
“Παροχή υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως διερµηνείας (Relay Service) στην Ελληνική  Νοηµατική 
Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα, βαρήκοα άτοµα και ακούοντες µε ανήκοα άτοµα στην οικογένεια 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής 
για Ευάλωτες Οµάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα Κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων» µε 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029634” (CPV: 79540000-1). Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην τεχνική 

µελέτη είναι απαραίτητες προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στα Πολυδύναµα Κέντρα στην ευπαθή οµάδα των ατόµων µε ακουστική αναπηρία. 
 

Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 20.088,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό προϋπολογισµού µε 
∆72 Κ.Α 7341.050 Φ60.  
 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, µε προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. 
 

Χρόνος εκτέλεσης: Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δεκατέσσερις (14) µήνες από την 
ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆Σ, σύµφωνα και µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
που περιλαµβάνεται στην σχετική µελέτη.  
 

Προσόντα για την ανάδειξη Αναδόχου:   
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις: 

(4) Να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου θα βεβαιώνεται το σχετικό µε την 
παροχή υπηρεσιών διερµηνείας στην νοηµατική γλώσσα αντικείµενο οικονοµικής 
δραστηριότητας. Εφόσον ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
εγγραφής στο ΓΕΜΗ να προσκοµιστεί η σχετική τεκµηρίωση. 

(5) Εµπειρία σε εξειδικευµένο ιατρικό λεξιλόγιο της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας 
(ΕΝΓ) και σε θέµατα υγείας γενικότερα, µε στόχο την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα 
µε δυσκολία στην ακοή (ανήκοα, βαρύκοα κλπ). Η εµπειρία αυτή αποδεικνύεται µε 
τουλάχιστον ένα (1) συµφωνητικό συνεργασίας ή σύµβαση κλπ συνοδευόµενα 
από την αντίστοιχη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος 
έγγραφα για τη συνεργασία του υποψηφίου αναδόχου µε Φορείς, Οργανισµούς, 
Εταιρείες, Συνδέσµους, Σωµατεία Υγείας, Επαγγελµατίες Υγείας για την παροχή 

ΑΔΑ: 6ΟΕ3Ω6Μ-ΡΒΟ



 

1

σχετικών υπηρεσιών ή/και µε την εκπαίδευση αυτών στην Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα µε έµφαση στην ιατρική ορολογία. 

(6) Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) µόνιµα απασχολούµενα στελέχη µε πλήρες 
ωράριο εργασίας. 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου:  
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

5. Προµήθεια και Εγκατάσταση όλης της απαιτούµενης υλικοτεχνικής υποδοµής για 
την παροχή της υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα στα ∆ηµοτικά Ιατρεία που αναβαθµίζονται σε Πολυδύναµα Κέντρα (1ο 
Πολυδύναµο Κέντρο Σόλωνος, 2ο Πολυδύναµο Κέντρο Νέου Κόσµου, 3ο 
Πολυδύναµο Κέντρο Πετραλώνων και 6ο Πολυδύναµο Κέντρο Κυψέλης). Ο 
εξοπλισµός περιλαµβάνει σε κάθε ∆ηµοτικό Ιατρείο tablet µε τις κατάλληλες 
προδιαγραφές και το κατάλληλο λογισµικό για την παροχή της υπηρεσίας. Η 
επιλογή του tablet ως εξοπλισµός επικοινωνίας της υπηρεσίας οφείλεται στην 
ανάγκη εύκολης µεταφοράς του από τον χώρο της γραµµατείας των δηµοτικών 
ιατρείων προς τα γραφεία του ιατρικού προσωπικού και αντίστροφα. Ο 
εξοπλισµός αυτός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο της σύµβασης θα είναι 
καινούργιος, θα διατεθεί στα ∆ηµοτικά Ιατρεία και θα παραµείνει στην ιδιοκτησία 
του ∆ήµου µετά την λήξη αυτής. Ο εξοπλισµός που θα προµηθεύσει και θα 
εγκαταστήσει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι άρτια λειτουργικός καθ’ όλη την 
διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και θα συνοδεύεται από τουλάχιστον διετή 
εγγύηση κατασκευαστή. Σε περίπτωση βλάβης αυτού (η οποία δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής) θα πρέπει άµεσα να αντικαθίστανται από τον 
ανάδοχο ούτως ώστε να µην παρακωλύεται η υλοποίηση του αντικειµένου της 
σύµβασης. 

6. Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερµηνείας σε Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα 
(ΕΝΓ) σε πραγµατικό χρόνο στα ανήκοα και βαρήκοα άτοµα. Μέσω tablet 
συνδεδεµένου στο διαδίκτυο τα ανήκοα και βαρήκοα άτοµα που θα προσέρχονται 
στα Πολυδύναµα Κέντρα θα µπορούν να επικοινωνούν µε τους διερµηνείς του 
αναδόχου οι οποίοι θα µεσολαβούν για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας µε τα 
στελέχη των ∆ηµοτικών Ιατρείων τόσο για το κλείσιµο του ραντεβού/παροχή 
πληροφοριών όσο και κατά την διάρκεια της ιατρικής εξέτασης. Επιπλέον, ο 
ανάδοχος θα εξυπηρετεί την αντίστροφη επικοινωνία ανάµεσα δηλ. σε ακούοντες 
που επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε τα παραπάνω άτοµα. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες του όλες τις εργάσιµες 
ηµέρες και τουλάχιστον κατά τις ώρες από 09:00 – 15:00. 
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από έµπειρους, επαγγελµατίες διερµηνείς της 
Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) οι οποίοι είναι επιτυχόντες στις σχετικές 
εξετάσεις για την βεβαίωση επάρκειας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ).Η 
υπηρεσία θα παρέχεται µε πλήρη λειτουργικότητα από τον τρίτο µήνα µετά την 
υπογραφή της σύµβασης (αµέσως µετά την απόκτηση της υλικοτεχνικής 
υποδοµής) και µέχρι την ολοκλήρωσή της. 
Ο ανάδοχος δεσµεύεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών διερµηνείας στην 
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα που παρουσιάζεται στα προαναφερόµενα δηµοτικά 
ιατρεία. Η αµοιβή του, όπως προκύπτει στην ενότητα «Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης της Πράξης, δεν µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τον όγκο των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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Ο κάθε ωφελούµενος της υπηρεσίας διερµηνείας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα 
λαµβάνει γνώση των όρων παροχής της υπηρεσίας και πρέπει να συναινέσει 
γραπτώς για τη λήψη της. 

7. Εκπαίδευση των στελεχών των Πολυδύναµων Κέντρων και των ∆ηµοτικών Ιατρείων 
που είναι χρήστες της υπηρεσίας σχετικά µε την αξιοποίησή της. Η εκπαίδευση θα 
πραγµατοποιηθεί χωριστά για κάθε Πολυδύναµο Κέντρο/∆ηµοτικό Ιατρείο σε χρόνο 
και τόπο που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εκπαίδευση θα πρέπει: 

o Να απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού των Πολυδύναµων Κέντρων 
που εµπλέκεται στη χρήση της υπηρεσίας (ιατρικό, παραϊατρικό, κοινωνικών 
υπηρεσιών, διοικητικό) 

o Να είναι διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ωρών 

o  Να καλύπτει θεµατολογία που θα επιτρέψει στο προσωπικό των 
Πολυδύναµων Κέντρων να χειρίζεται και να αξιοποιεί τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες του αναδόχου καθώς και στην ιδιαιτερότητες της κοινότητας των 
ατόµων µε προβλήµατα. 

8. Υλοποίηση προγράµµατος ενηµέρωσης της κοινότητας των ανήκοων/βαρύκοων 
ατόµων για την νέα υπηρεσία διερµηνείας στα δηµοτικά Πολυδύναµα Κέντρα. Για 
τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει πρόγραµµα 
δηµοσιότητας, ενηµέρωσης και προβολής της προσφερόµενης στα Πολυδύναµα 
Κέντρα υπηρεσίας. Ενδεικτικά οι ενέργειες θα περιλαµβάνουν αποστολή 
ενηµερωτικής επιστολής προς τα µέλη της κοινότητας των ατόµων που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής, ανάρτηση ανακοίνωσης σε διαδικτυακό τύπο, 
σε διαδικτυακό τόπο και µέσα κοινωνικής δικτύωσης και υλοποίηση ενηµερωτικής 
εκδήλωσης. 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και παροχής των υπηρεσιών διερµηνείας, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να 
λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών 
που αφορά η παρούσα µελέτη. Ο ανάδοχος 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. ∆εν γίνεται δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, η ανάθεση 
υπό µορφή υπεργολαβίας, από τον οικονοµικό φορέα σε τρίτους, των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. 
Η επικοινωνία θα πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µε οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο µέσο ή τηλεφωνικά για ήσσονος σηµασίας θέµατα. Επίσης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρίσταται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής όποτε αυτό κρίνεται 
αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο ανάδοχος δεσµεύεται να µην προβεί σε οποιαδήποτε καταγραφή του περιεχοµένου των 
συνοµιλιών στις οποίες παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως διερµηνείας. Οποιαδήποτε 
παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες του αναδόχου. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων των παρεχοµένων 
υπηρεσιών και συγκεκριµένα για την καταγραφή αποκλειστικά των εξής στοιχείων: ώρα έναρξης 
παροχής υπηρεσίας, ώρα ολοκλήρωσης υπηρεσίας και διερµηνέας που παρείχε την υπηρεσία.   
 
Εµπιστευτικότητα 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 
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λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του 
και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 
αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την υπηρεσία 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. 
 
Προσωπικά ∆εδοµένα 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (∆ήµος Αθηναίων), 
ενδέχεται να αποκαλύψει ή να διαβιβάσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία (AHF) πληροφορίες 
που αποτελούν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε βάση την υφιστάµενη Ελληνική και 
Ενωσιακή νοµοθεσία, µε σκοπό την άρτια εκτέλεση της Σύµβασης. Ο Εκτελών την Επεξεργασία 
επεξεργάζεται τα ανωτέρω ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς της 
Σύµβασης, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας και για όσο 
χρόνο διαρκεί η Σύµβαση. Ο Εκτελών την Επεξεργασία µεριµνά, καθ όλη τη διάρκεια της 
επεξεργασίας, να λαµβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε τα δεδοµένα να 
είναι ασφαλή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υφιστάµενης Νοµοθεσίας. Τα ανωτέρω µέτρα 
πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση µε το είδος των δεδοµένων, 
τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάµενους κινδύνους καθώς και τη 
διατήρηση της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ο Εκτελών την Επεξεργασία απαγορεύεται να αναθέσει µε 
οποιονδήποτε τρόπο την επεξεργασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία ανάλαβε 
δυνάµει της Σύµβασης, σε υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία (sub-processor) παρά µόνο 
εάν έχει ενηµερώσει εγγράφως και έχει λάβει τη ρητή ειδική συναίνεση από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας. Σε περίπτωση που Εκτελών την Επεξεργασία καθορίσει, κατά παράβαση των 
όρων της παρούσας Σύµβασης τους σκοπούς και τα µέσα της επεξεργασίας, υπό την 
επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριµένη 
επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της Υφιστάµενης Νοµοθεσίας. Σε 
περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου 
διαβιβάζονται και τίθενται σε επεξεργασία (Υποκείµενο των ∆εδοµένων), υποβάλλει αίτηση 
απευθείας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιώµατά του που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε σχέση µε τα ∆εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία 
επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία δυνάµει του παρόντος, ο Εκτελών την Επεξεργασία 
οφείλει να διαβιβάσει το εν λόγω αίτηµα αµελλητί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να εκτελέσει 
µε ακρίβεια τις εντολές του, εντός της νόµιµης προθεσµίας. 
 
Παραδοτέα της Σύµβασης 
Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύµβασης, υποβάλλει τα ακόλουθα παραδοτέα στους 
καθορισµένους χρόνους: 
Π1: Υλικοτεχνική υποδοµή για την παροχή της υπηρεσίας στα ∆ηµοτικά Ιατρεία που 
αναβαθµίζονται σε Πολυδύναµα Κέντρα. Η υποδοµή αυτή περιλαµβάνει σε κάθε 
Πολυδύναµο Κέντρο: 

• Τέσσερα (4) Tablet µε τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές: οθόνη 
τουλάχιστον 10 ιντσών, µνήµη RAM τουλάχιστον 4 GB και τετραπύρηνο 
επεξεργαστή.  

• Κατάλληλο λογισµικό για την παροχή της υπηρεσίας 
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Η υλικοτεχνική υποδοµή θα εγκατασταθεί σε τέσσερα Πολυδύναµα Κέντρα: 1ο Πολυδύναµο 
Κέντρο Σόλωνος (Καλφοπούλειο Υγειονοµικό Κέντρο: Σόλωνος 78), 2ο Πολυδύναµο Κέντρο 
Νέου Κόσµου (Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σµιθ), 3ο Πολυδύναµο Κέντρο Πετραλώνων 
(Θεσσαλονίκης 48 & Ηρακλειδών) και 6ο Πολυδύναµο Κέντρο Κυψέλης (Χανίων 4Β), ώστε 
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ανεξάρτητη παροχή της υπηρεσίας διερµηνείας σε 
αυτά τα Πολυδύναµα Κέντρα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης της υλικοτεχνικής 
υποδοµής και η πλήρης λειτουργικότητα της υπηρεσίας θα έχει ολοκληρωθεί εντός δύο 
µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Π2: Πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών του δήµου, προβολής και ενηµέρωσης της 
κοινότητας των ανήκοων και βαρήκοων ατόµων. Το πρόγραµµα θα περιγράφει τα µέσα, 
τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα για την απευθείας ενηµέρωση των ωφελουµένων 
ατόµων καθώς και των συλλογικών τους οργανώσεων. Το κόστος του παραδοτέου 
αυτού ενσωµατώνεται στο κόστος παροχής των υπηρεσιών και δεν τιµολογείται χωριστά. 
Π3: Μηνιαίες Εκθέσεις Παρασχεθεισών Υπηρεσιών, οι οποίες θα περιλαµβάνουν:  

• στατιστικά στοιχεία για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες διερµηνείας, 
• καταγραφή των ενεργειών ενηµέρωσης και προβολής για την παρεχόµενη στα 

∆ηµοτικά Ιατρεία υπηρεσία διερµηνείας,  
• στοιχεία των επαγγελµατιών διερµηνέων που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην 

διερµηνεία της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (ΕΝΓ) κατά τον µήνα 
υλοποίησης και την προσκόµιση της ισχύουσας σχετικής βεβαίωσης επάρκειας 
στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα σε επίπεδο διερµηνείας. 

• αναφορά οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στην οποία έχει προβεί στο πλαίσιο 
της υπό ανάθεση σύµβασης ο ανάδοχος. 

Οι Μηνιαίες Εκθέσεις Παρασχεθεισών Υπηρεσιών υποβάλλονται από τον τρίτο µήνα της 
σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωσή της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη 
συµπλήρωση του µήνα αναφοράς της έκθεσης. Πέραν των Μηνιαίων Εκθέσεων ο 
ανάδοχος µπορεί να συντάσσει και να υποβάλλει Έκτακτες Εκθέσεις, εφόσον του ζητηθεί 
τούτο ειδικώς από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Η οριστική παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, 
σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                    Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                            Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

Νικόλαος Ρωµυλιώτης            Κωνσταντίνος Νικολάου                   Ευσταθία Θράππα Μάρκου 
Συντονιστής Πράξης 
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