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Ο Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας και 
Ανάπτυξης  - ΕΛΚΕΑ και ∆ιοικητής της 1ης ΥΠΕ Αττικής αποφασίζει την 
καταχώρηση και ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο και στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια, των 
θεµάτων της 98ης τακτικής Συνεδρίασης στις  4/10/2013, της Επιτροπής 
ΕΛΚΕΑ, ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη Απόφασης σχετικά  µε  την ανάθεση εκπόνηση                    
µελέτης  για την  Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στις αστικές  περιοχές της 1η  
Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής. 
 
Έχοντας υπόψη: 

• σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση (∆Υ5γ/Γ.Π. Οικ. 75762 τ. ΦΕΚ 
1037  Β΄), «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας και 
Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) στις ∆ιοικήσεις Υγειονοµικής Περιφέρειας 
(∆.Υ.Π.Ε.)», άρθρο 5: Επιτροπή Λογαριασµού, και συγκεκριµένα 
παράγραφος 2: Αρµοδιότητες της Επιτροπής, 2ζ) ∆ύναται να αναθέτει 
µελέτες στους φορείς που εποπτεύει ή σε τρίτους για την καλύτερη και 
αποτελεσµατικότερη επίτευξη των στόχων του.  

•  άρθρο 8 παρ. 3 Προµήθειες – Εκτέλεση εργασιών: περ. β: Προµήθειες 
ή εκτελέσεις έργων δαπάνης µέχρι 15.000,00 € η κάθε µία, γίνονται 
απευθείας χωρίς διαγωνισµό ή λήψη προσφορών, ύστερα από 
εκτίµηση των τιµών που προσφέρει η αγορά. 

• την υπ. Αριθµ. 23702/2-10-2013 έγκριση σκοπιµότητας για την 
ανάθεση εκπόνηση µελέτης  για την  Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
στις αστικές  περιοχές της 1η  Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής µέσω 
ΕΛΚΕΑ. 

 
Εισηγούµαι 

 
Την απευθείας ανάθεση µελέτης για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

στις αστικές περιοχές της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, στον κ. 
Παύλο Θεοδωράκη, Γενικό Ιατρό, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής, απόφοιτο ”London 
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School of Εconomics”, ειδικό  επιστήµονα στην αξιολόγηση ποιότητας 
υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Η µελέτη θα αναλύει κατ΄ 
ελάχιστον τα κάτωθι: 

• Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης (ανθρώπινο δυναµικό, δοµές, 
χρηµατοδότηση). 

• Ανασκόπηση µοντέλων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας στις αστικές περιοχές. 

• Εναλλακτικές προτάσεις ανάπτυξης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας στις αστικές περιοχές της 1ης ΥΠΕ (ανθρώπινο δυναµικό, 
κρίσιµη δέσµη παρεχόµενων υπηρεσιών, σύστηµα παραποµπών, 
πηγές χρηµατοδότησης, χρηµατοδοτικές ροές, αξιολόγηση ποιότητας, 
διοίκηση). 

Η µελέτη θα παραδοθεί σε χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες. 
Το σύνολο της δαπάνης της µελέτης ανέρχεται στα 14.900,00 € 
δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
Για τα παραπάνω θα υπογραφεί σύµβαση µε την περιγραφή των 
αναλυµένων υποχρεώσεων της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου. 
 

Η Επιτροπή Λογαριασµού, αφού έλαβε υπ΄ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση 
και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
Οµόφωνα αποφασίζει 

 
Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου ως έχει. 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεµάτων έληξε η συνεδρίαση. 
 

 
Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Λογαριασµού 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 
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