
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

για τη Λειτουργία Κινητής Μονάδας Μείωσης της Βλάβης που προκαλείται από τη 

χρήση ουσιών Εξάρτησης και/ ή Κατάχρησης Αλκοόλ 

 

1.Εισαγωγή 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) δέχεται προτάσεις με στόχο την 

λειτουργία Κινητής Μονάδας Μείωσης της Βλάβης για άτομα που κάνουν χρήση 

ουσιών εξάρτησης και/ή κατάχρηση αλκοόλ σε Παγκύπριο επίπεδο.  

 

Η Κινητή Μονάδα Μείωσης της Βλάβης στοχεύει στην εύκολη πρόσβαση του εν λόγω 

πληθυσμού στην πληροφόρηση για ασφαλή χρήση και άλλα θέματα υγείας, στην 

παροχή και ανταλλαγή συριγγών  όπου χρειάζεται, στη διασφάλιση της ενημέρωσης 

των ατόμων για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και την κινητοποίησή τους για την 

αξιοποίηση των Υπηρεσιών, στη διενέργεια ειδικών διαγνωστικών τεστ στις 

μολυσματικές ασθένειες (HIV, HCV, HBV) καθώς και στην παροχή ειδών προσωπικής 

υγιεινής και προφυλακτικών. Στόχος της Μονάδας είναι να καλύπτει περιοχές που 

δεν είναι εύκολα προσβάσιμες σε Παγκύπριο επίπεδο καθώς και χώρους συνεύρεσης 

της νεολαίας όπως φεστιβάλ μουσικής, χώρους νυκτερινής διασκέδασης κλπ. Η 

Κινητή Μονάδα θα αποσκοπεί στη μείωση της βλάβης με βάση τις προτεραιότητες 

της Εθνικής Στρατηγικής για αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και 

την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020.   

 

Το μέγιστο διαθέσιμο1 κονδύλι αφορά ανέρχεται στις €32.000 ευρώ και αφορά την 

αγορά και τροποποίηση της Κινητής Μονάδας καθώς και την ασφάλιση του 

οχήματος. Ο Ανάδοχος φορέας θα έχει δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για 

λειτουργία της Κινητής Μονάδας για ένα χρόνο, συν ένα (1+1+1), κατόπιν 

 
1   Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου 



 

 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας, με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα του 

προγράμματος για τρία χρόνια. 

 

Η αποδέσμευση του ποσού θα γίνει εφάπαξ με την αγορά του αυτοκινήτου τύπου 

βαν.  

 

Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται το Μάρτιο του 2020 και η ολοκλήρωση του 

το Μάρτιο 2021.  

 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν μη κυβερνητικοί οργανισμοί (σωματεία, 

εταιρείες, φιλανθρωπικά ιδρύματα, άλλοι ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί), 

Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Κυβερνητικές υπηρεσίες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα 

πρόσωπα που θα εκπροσωπήσουν το φορέα του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί, θα 

κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για πιστή εφαρμογή της πρότασης  που 

κατέθεσαν.   

 

2.Τεκμηρίωση 

Η Μείωση της βλάβης περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν 

στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση ουσιών 

εξάρτησης, όπως οι μολυσματικές ασθένειες και οι θάνατοι. Οι παρεμβάσεις μείωσης 

της βλάβης δεν έχουν ως στόχο απαραίτητα τη διακοπή της χρήσης. Οι κυριότερες 

παρεμβάσεις είναι η θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών, τα προγράμματα 

ανταλλαγής βελονών και συρίγγων, η χορήγηση ναλοξόνης για πρόληψη των 

θανάτων που συνδέονται με την υπερβολική δόση, οι παρεμβάσεις εκτός δομών και 

"δουλειάς στο δρόμο", η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων και 

μεταδιδόμενων ασθενειών καθώς και η πληροφόρηση και εκπαίδευση στην 

ασφαλέστερη χρήση. 



 

 

 

Η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των βλαβερών συνεπειών που επιφέρει η χρήση 

ουσιών εξάρτησης αποτελεί σημαντικό στόχο της δημόσιας υγείας και εντάσσεται 

στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής. 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά χρήσης ουσιών 

νόμιμων και παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών, αυξημένα περιστατικά βίας και 

παραβατικότητας καθώς και αύξηση του αριθμού μεταναστών κυρίως στο κέντρο της 

Λευκωσίας οι οποίοι παρουσιάζουν μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.    

 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2016-2018 από την ΑΑΕΚ για την επικράτηση 

μολυσματικών ασθενειών (HIV, HBV, HCV) ανάμεσα σε ενέσιμους χρήστες ουσιών, 

διαπιστώθηκε ότι το 60% των χρηστών ήταν φορείς Ηπατίτιδας Γ΄. Οι περισσότεροι 

θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ ενέσιμοι χρήστες ανέφεραν ότι μοιράστηκαν την κοινή 

σύριγγα με ένα στενό φίλο (45%). Σημαντικό είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των 

51 ατόμων οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ, από αυτούς, 19 άτομα 

εντοπίστηκαν θετικοί για πρώτη φορά μέσα από την έρευνα της ΑΑΕΚ, καθώς είτε δεν 

εξετάστηκαν ποτέ είτε κατά την τελευταία φορά που εξετάστηκαν βρέθηκαν 

αρνητικοί.  

 

Ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες (έστω και μια φορά στη ζωή) δόθηκαν έγκυρα 

αποτελέσματα Ηπατίτιδας Β για 69 άτομα. Η επικράτηση της Ηπατίτιδας Β ανάμεσα 

στους ενέσιμους χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήλθε στο 19 %. Όσοι είχαν 

βρεθεί θετικοί στην Ηπατίτιδα Β (n=13) είχαν παράλληλα βρεθεί θετικοί και στην 

Ηπατίτιδα Γ. 

 



 

 

Με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει 

διαφανεί ότι η Κινητή Μονάδα παρέχει την ευελιξία για παροχή υπηρεσιών εκτός 

Δομών καθώς και πρόσβαση σε άτομα που δεν θα προσέγγιζαν υπό κανονικές 

συνθήκες τις υπάρχουσες Δομές καθώς και περιοχές που δεν διαθέτουν το εύρος των 

υπηρεσιών που έχει ανάγκη αυτός ο πληθυσμός (Health Outreach Partners, 2015).  

 

Στις κατευθυντήριες γραμμές του WHO, UNAIDS και UNODC (2009) για την πρόσβαση 

σε μέτρα πρόληψης και θεραπείας του HIV, συστήνεται η χρήση των κινητών 

μονάδων για την ανταλλαγή συριγγών ως μία εναλλακτική και συμπληρωματική 

πρακτική στις άλλες υπηρεσίες μείωσης της βλάβης που πρέπει να παρέχονται στους 

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 

Οι κινητές μονάδες μείωσης της βλάβης: 

• Εφαρμόζονται σε πολλές χώρες σε διεθνές επίπεδο 

• Πέραν από ανταλλαγή συριγγών, παρέχουν και άλλες υπηρεσίες υγείας, 

μείωσης της βλάβης αλλά και κοινωνικής στήριξης   

• Προσαρμόζονται σε αλλαγές στην τοποθεσία αλλά και στον τύπο χρήσης 

ουσιών 

• Παρέχουν ένα επίπεδο ανωνυμίας και εύκολης πρόσβασης 

• Προσελκύουν άτομα που κάνουν προβληματική χρήση και υιοθετούν 

συμπεριφορές υψηλού κινδύνου αλλά και άτομα από διάφορα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα οποία συνήθως δεν προσεγγίζονται 

από άλλα μοντέλα υπηρεσιών 

• Κάνουν παραπομπή σε διάφορες υπηρεσίες  

• Παρέχουν εξειδικευμένες παρεμβάσεις όπως πρωτογενής φροντίδα, 

θεραπεία για τον ιό του HIV κτλ.  



 

 

• Δύναται να μειώσουν τη βλάβη που συνδέεται με την ενέσιμη χρήση 

(Riley, Safaeian, Strathdee, Marx, Huettner, Beilenson & Vlaho, 2000).  

 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος φορέας θα πρέπει να αναλάβει την αγορά του βαν που 

θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς της Κινητής Μονάδας το οποίο θα αποτελεί 

ιδιοκτησία της ΑΑΕΚ και θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο για σκοπούς λειτουργία της. 

Η χρηματοδότηση για τη λειτουργία της εν λόγω Κινητής Μονάδας αφορά μόνο στην 

αγορά και τροποποίηση του βαν και δεν περιλαμβάνει άλλα λειτουργικά έξοδα τα 

οποία θα επωμίζεται ο Ανάδοχος (π.χ. στελέχωση, καύσιμα, μηχανικές βλάβες και 

άλλα).   

 

3. Βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις που πρέπει να περιέχει η κάθε πρόταση 

προκειμένου να εξεταστεί: 

Τα στοιχεία που  απαιτείται να κατατεθούν με την υποβολή της πρότασης στην ΑΑΕΚ 

είναι τα εξής: 

• Ονομασία Προγράμματος 

• Νομικό καθεστώς λειτουργίας του αιτητή/ή αιτητών (σε περίπτωση 

σύμπραξης) 

• Στοιχεία Συντονιστή/ών της Κινητής Μονάδας (μαζί με σχετικά βιογραφικά και 

πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου και Λευκού ποινικού μητρώου για 

σεξουαλικά αδικήματα από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να 

έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης) 

• Οργανόγραμμα και στοιχεία Συνεργατών/ ομάδας που θα στελεχώνουν την 

Κινητή Μονάδα (μαζί με σχετικά βιογραφικά και πιστοποιητικό Λευκού 

Ποινικού Μητρώου και Λευκού ποινικού μητρώου για σεξουαλικά αδικήματα 

από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των 



 

 

τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) και 

συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων. 

• Λεπτομερή περιγραφή του πλαισίου λειτουργίας και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών  

• Προϋπολογισμός και αναλυτικό διάγραμμα επιμερισμού δαπάνης. (Σημείο 14 

της αίτησης). Διευκρινίζεται ότι η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

(ΑΑΕΚ) θα ζητήσει όλα τα σχετικά τιμολόγια/αποδεικτικά στοιχεία με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

• Λεπτομερής συμπλήρωση της αίτησης που αναγράφονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την εφαρμογή του προγράμματος.   

 

4. Λειτουργικό Πλαίσιο Κινητής Μονάδας 

Ομάδα στόχος:  

- Άτομα που κάνουν περιστασιακή ή συστηματική χρήση ψυχοδραστικών 

ουσιών (άνδρες και γυναίκες) και/ή κατάχρηση αλκοόλ 

Λειτουργικό Πλαίσιο: 

- Η Κινητή Μονάδα θα πρέπει να αλλάζει τοποθεσίες για να καλύπτονται 

διάφορες τοποθεσίες ανά το Παγκύπριο.  

- Η Κινητή Μονάδα θα πρέπει να αγοραστεί από τον Ανάδοχο Φορέα ο οποίος 

θα έχει την ευθύνη τροποποίησης της Μονάδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

ώστε να διασφαλίζονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. Τα λοιπά λειτουργικά 

έξοδα θα τα αναλάβει ο Ανάδοχος Φορέας (καύσιμα, τυχόν φθορές, κλπ).  

- Η Μονάδα πρέπει να διαθέτει επαρκή και εξειδικευμένη στελέχωση με ειδικά 

εξειδικευμένο προσωπικό.  

- Οι παρεμβάσεις δύναται να παρέχονται εξατομικευμένα και να προσφέρονται 

σε στάδια και σε ρυθμό που να ταιριάζουν στον εξυπηρετούμενο. 



 

 

- Η Κινητή Μονάδα θα πρέπει να παρευρίσκεται σε χώρους νυκτερινής 

διασκέδασης, σε φεστιβάλ μουσικής καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις που 

πιθανόν να γίνεται χρήση ουσιών και αλκοόλ.   

- Η Κινητή Μονάδα υποχρεούται να συλλέγει στοιχεία των εξυπηρετουμένων 

διασφαλίζοντας την ανωνυμία και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα αποστέλλονται στην ΑΑΕΚ.  

 

Η Κινητή Μονάδα θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:  

• Πληροφόρηση για ασφαλή χρήση και άλλα θέματα υγείας,  

• Παροχή και ανταλλαγή συριγγών όπου χρειάζεται, 

• Διασφάλιση της ενημέρωσης των ατόμων για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και 

την κινητοποίησή τους για την αξιοποίηση των Υπηρεσιών,  

• Διενέργεια ειδικών διαγνωστικών τεστ στις μολυσματικές ασθένειες (HIV, 

HCV, HBV)  

• Παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής (ατομικής οδοντόκρεμα και 

οδοντόβουρτσα, σαμπουάν κ.ά.) και προφυλακτικών.  

 

5.Εκθέσεις  

Η διεκπεραίωση του έργου προϋποθέτει την υποβολή των πιο κάτω εκθέσεων: 

Α. Έκθεση σχεδιασμού, (εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμβολαίου) η οποία να συμπεριλαμβάνει: 

- Τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις 

πρώτες διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου 

της Σύμβασης όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή  

- Τo επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της 

Σύμβασης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία καθώς και καθορισμό των 



 

 

αποδεικτικών στοιχείων/παραστατικών που θα παραδίδονται όπως  

υπογραφές, φωτογραφίες κτλ.  

- Το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης. 

Β. Έκθεση προόδου (μετά την παρέλευση του 6ου και 12ου μήνα λειτουργίας της 

Κινητής Μονάδας) που θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των 

εξυπηρετούμενων ατόμων, την κύρια ουσία χρήσης, καθώς και άλλα στοιχεία 

που θα βοηθήσουν στην περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται από την 

Κινητή Μονάδα.   

Γ. Τελική Έκθεση υλοποίησης η οποία θα υποβάλλεται στο τέλος του προγράμματος 

(το αργότερο, ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση) και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει σε 

κωδικοποιημένη μορφή πληροφορίες με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την  ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων) και του «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 

Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης 

Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018». 

- στοιχεία σε σχέση με  το προφίλ των ατόμων που είχαν πρόσβαση στην Κινητή 

Μονάδα  

- αποτελέσματα/ αξιολόγηση των υπηρεσιών της Κινητής Μονάδας με 

εργαλεία αξιολόγησης πριν, κατά τη διάρκεια και με το τέλος της εφαρμογής  

- κατάλογο των συνεργατών  

- δραστηριότητες και τεκμήρια που συμπεριέλαβε η Κινητή Μονάδα 

 

 



 

 

6.Άλλες Υποχρεώσεις 

Σημειώνεται ότι εκτός από τις πιο πάνω εκθέσεις, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση 

συστηματικής ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με την υλοποίηση του 

έργου και για εκ των προτέρων τυχόν αναπροσαρμογές στις οποίες σκοπεύει να 

προβεί. Σημειώνεται ότι αναπροσαρμογές μπορούν να γίνουν μόνο σε συνέχεια 

συνεννόησης και έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά 

με το Αντικείμενο της Σύμβασης σε περίπτωση που καταστεί τέτοια ανάγκη.  

 

Βιβλιογραφία  

 

Health Outreach Partners (2015). Using a Harm Reduction Approach and Mobile 

Outreach to Promote Health Among Those Engaged in Street-Based Sex Work and 

Drug Use. https://outreach-partners.org/2015/09/16/using-a-harm-reduction-

approach-and-mobile-outreach-to-promote-health-among-those-engaged-in-street-

based-sex-work-and-drug-use/.  

 

ΑΑΕΚ (2019). Οδηγός Θεραπείας: Πρότυπα Ποιότητας για τη Θεραπεία από την 

Εξάρτηση στις Νόμιμες και Παράνομες Ψυχοδραστικές Ουσίες και τη Θεραπεία της 

Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια.  

 

WHO. UNODC . UNAIDS technical guide for countries to set targets for universal access 

to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users. Geneva: World Health 

Organization, United Nations Office on Drugs and Crime, Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS; 2009. 

https://outreach-partners.org/2015/09/16/using-a-harm-reduction-approach-and-mobile-outreach-to-promote-health-among-those-engaged-in-street-based-sex-work-and-drug-use/
https://outreach-partners.org/2015/09/16/using-a-harm-reduction-approach-and-mobile-outreach-to-promote-health-among-those-engaged-in-street-based-sex-work-and-drug-use/
https://outreach-partners.org/2015/09/16/using-a-harm-reduction-approach-and-mobile-outreach-to-promote-health-among-those-engaged-in-street-based-sex-work-and-drug-use/


 

 

Riley ED, Safaeian M, Strathdee SA, Marx MA, Huettner S, Beilenson P, Vlahov D. 

Comparing new participants of a mobile versus a pharmacy-based needle exchange 

program. J Acq Immun Def Synd. 2000;24(1):57–61. 

 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η υλοποίηση του προγράμματος αποκλίνει από 

την πρόταση που υποβλήθηκε,  η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) 

διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφεί μέρος ή  όλο το ποσό της 

χρηματοδότησης. 

 

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η προσφορά πρέπει να εκδοθεί στην 

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και να τοποθετηθεί στο κιβώτιο 

προσφορών στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και 

Ανδρέα Αβρααμίδη, 1ος Όροφος, 2028 Στρόβολος, προς κο Νεόφυτο Νεοφύτου 

(22442974), Λογιστικό Λειτουργό της ΑΑΕΚ, μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 

2020, και ώρα 12:00 π.μ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ιωσηφίνα 

Μαύρου στο τηλέφωνο 22442985 ή με τον κ. Κωνσταντίνο Στυλιανού στο 22442980 

και ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: josefina.mavrou@naac.org.cy ή 

exec.secretary@naac.org.cy.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Να συμπληρώσετε το αίτημα με γνώμονα τα κριτήρια αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

1.  Όνομα Φορέα:    

 

 

2. Πλήρης ταχυδρομική 

διεύθυνση:  

 

 

 

3. Τηλέφωνο:    

 

 

4. Τηλεομοιότυπο:   

 

 

5. Ηλεκτρονική διεύθυνση   

(e-mail):  

 

 

 

 

6. Πρόσωπο επικοινωνίας 

(τηλέφωνο - ηλεκτρονική 

διεύθυνση): 

 

7.  Τίτλος προγράμματος:  

 

 



 

 

8. Σύντομη περιγραφή:  

 

 

9. Ανάλυση δράσεων:  

10.  Στόχοι, δείκτες επιτυχίας, 

προβλεπόμενα 

αποτελέσματα: 

 

 

 

 

11. Πληθυσμός στόχος: 

 

 

12. Άλλοι Φορείς- Συνεργάτες:  

12. Όνομα/ονόματα συντονιστή/ών και συνεργατών: 

 

 Όνομα  

 

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες 

 

  

 

 

   



 

 

13. Αξιολόγηση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων (να παραθέσετε με σαφήνεια 

τους δείκτες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή των στοιχείων) 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………............. 

2. ………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………............. 

3. ………………………………………………………………………………………………………........ 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

14) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

14.1)     Απαιτήσεις  

- 3 προσφορές για αυτοκίνητο τύπου βαν το οποίο θα πληροί τις εξής 

προδιαγραφές: 

- Να είναι καινούριο  

- Πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο  

- Να είναι αρκετά ψηλό (τουλάχιστον 1,85 μέτρα ύψος) και ευρύχωρο  

- Να μπορεί να οδηγηθεί από άτομο με κανονική άδεια 

- 2 προσφορές για το κόστος τροποποίησης (να ληφθεί υπόψη η προσθήκη βρύσης 

και χώρου ατομικής συνάντησης μέχρι 4 άτομα -ένα τραπέζι και 4 καρέκλες-, τέντα 

στο εξωτερικό πλαϊνό του βαν, παροχή ρεύματος, μικρό ερμάρι για αποθηκευτικό 

χώρο, κλιματιστικό στο πίσω μέρος του βαν).    

- Να υπάρχει καλός εξαερισμός και φωτισμός, τεχνητός ή φυσικός   

- Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης λογοτύπων  



 

 

- Να υπάρχει ράμπα ή εύκολη πρόσβαση σε ΑμΕΑ 

 

Ο Ανάδοχος Φορέας θα πρέπει να καταθέσει τα εξής: 

- Πλάνο Λειτουργίας της Κινητής Μονάδας για ένα έτος 

- Αριθμό προσωπικού που θα στελεχώνει την Κινητή Μονάδα 

- Προβλεπόμενα έξοδα για την αγορά και τροποποίηση του βαν (3 και 2 

προσφορές αντίστοιχα) 

- Προβλεπόμενα έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος ανά έτος (χωρίς 

να περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς και τροποποίησης) 

 

 

 

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κριτήρια Αξιολόγησης: 

Α/Α Κριτήριο 

 

Ποσοστό 

1 Οικονομική αξιολόγηση του προγράμματος. (σημεία 14.1, 14.2). 15%  

 

2 Φορέας (θα ληφθεί υπόψη το πεδίο δράσης του αιτητή στον τομέα της μείωσης 

της βλάβης) 

Βιογραφικά σημειώματα (θα ληφθούν υπόψη η αντιστοιχία των προσόντων με 

τις προεκτεινόμενες δράσεις του προγράμματος, και πιστοποιητικό Λευκού 

Ποινικού Μητρώου και Λευκού ποινικού μητρώου για σεξουαλικά αδικήματα 

από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των 

τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) 

50% 

 

4 Η πρόταση ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο λειτουργίας και την ομάδα 

στόχου όπως περιγράφεται στην προκήρυξη  

 

35% 

 

 

14. Στοιχεία: 

Όνομα/ονόματα Υπευθύνου και Εκπροσώπων Συνεργαζόμενων Φορέων 

 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

 

Ημερομηνία                                                    

…………………………………… 

 

 


