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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Τηλέφωνο       : 210 4171234 
mail                  : info@osp.gr 
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                       Αριθμ. Πρωτ.: 406 
 

 

 

 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
 
Θέμα: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο του 
Υποέργου 4:  «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: 
«Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά (ΟΣΠ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των 
συνεπειών της» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 
5131448 
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

1. του Ν. 4740/1930 (ΦΕΚ 168/Α΄/16.05.1930) «Περί συστάσεως Οδοντιατρικών 

Συλλόγων» 

2. του Ν. 1026/1980 (ΦΕΚ 48/Α΄/26.02.1980) «Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, 

της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών 

διατάξεων» και του Άρθρου 28 Κεφάλαιο Γ’ «Διοικητικόν Συμβούλιον» του ίδιου νόμου 

3. του Π.Δ. 39 (ΦΕΚ 55/Α΄/01.04.2009) Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας  

4. του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-20, (ΦΕΚ 

265/Α’/23.12.2014), 

5. του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

6. της υπ’ αρ. πρωτ 3840/31-12-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης  
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7. του από 4-4- 2022 αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς περί συγκρότησης σε Σώμα 

8. του υπ’ αριθ. 351/16-5-2022 αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς στις 16-5-2022 με το 

οποίο αποφασίζει να απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, στο πλαίσιο του 

(Υποέργου 4:  «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης» της Ενταγμένης Πράξης με 

τίτλο: «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού 

Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη 

μείωση των συνεπειών της» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αττική 2014-2020», 

με κωδικό ΟΠΣ 5131448, προς την εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA»  

9. το με αριθμό ΑΔΑΜ  22REQ010567126 Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και την 

με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ010567538 Έγκριση αυτού 

10. την με αρ. πρωτ.352/17.05.2022 και με αριθμό ΑΔΑΜ 22PROC010567757 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά προς την 

εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» 

11. τη με αρ. πρωτ. 356/ 19-5-2022 προσφορά της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 

12. την από 6/6/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΟΣΠ βάσει 

της οποίας εγκρίθηκε η προσφορά της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

1. Την Απευθείας Ανάθεση στην εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» με έδρα στην Λεωφ. Κηφισίας 296 και Ναυαρίνου 40, ΤΚ 15232, 

Χαλάνδρι, με ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ , ΑΦΜ 094437210 της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου 

Τεχνικής Υποστήριξης της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και 

αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αττική 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5131448.» 

2. Το συνολικό τίμημα της παραπάνω παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε δεκαεννιά χιλιάδες 

εφτακόσια ευρώ (19.700) άνευ ΦΠΑ 24% ή  είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι 

οχτώ ευρώ (24.428€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το ανωτέρω ποσό αφορά τον 

CPV: 79411000-8 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το παρόν έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση και 
δοκιμαστική λειτουργία του Υποέργου 1 της Πράξης: «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και 
αναβάθμιση της λειτουργίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (ΟΣΠ) για την αντιμετώπιση 
της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της» 
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Συγκεκριμένα με το παρόν επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων υποστήριξης του 
σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης του Υποέργου 1 και των δράσεων που αυτό 
περιλαμβάνει, για τις οποίες, λόγω του τεχνικού αντικειμένου,  δεν θα είναι δυνατή η 
παρακολούθηση και αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό 
Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται δράσεις, όπως ενδεικτικά: 

 Οι αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας και υλοποίησης του Έργου (τεχνικές συναντήσεις) 

 Ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου 

 Η αποτίμηση της προόδου της υλοποίησής του έργου και θα διευκολύνουν στην 
προληπτική λήψη μέτρων και παροχή οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους για την έγκαιρη 
υλοποίηση και επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων της προτεινόμενης Πράξης 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                            

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ 
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