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 ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 13-01-2023 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                           Αξηζ. Πξση.: ΔΞΔ 1230/17-01-2023 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1η Τ.Πε. ΑΣΣΙΚΗ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ  

«Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

Ταρ. Γ/λζε: Θεβώλ & Παπαδηακαληνπνύινπ – Γνπδή   

Υπεξεζία  : Γ/λζε Γηνηθεηηθήο - Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

Υπνδ/λζε  : Οηθνλνκηθνύ  

Τκήκα       : Πξνκεζεηώλ 

Πιεξνθ.    : Δπαγγειία Σπαληηδάθε 

 

Τει.           : 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242 

Fax:           : 213 2013118 

e-mail        : ev.spantidaki@paidon-agiasofia.gr 
                                                                                                                                                    

 

 

ΠΡΟ : ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  
 

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΣΗΙΑ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σιρ διαηάξειρ : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ 

και λοιπέρ διαηάξειρ» όπσο ηζρύεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν από 

ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική 

ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική Διασείπιζη 

και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 

Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - Ανηικαηάζηαζη ηος 

έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ 

και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη.  

1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν και 
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μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο 

Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Διακςβέπνηζη (Ενζυμάηυζη ζηην 

Ελληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2019/1024) – 

Ηλεκηπονικέρ Επικοινυνίερ (Ενζυμάηυζη ζηο Ελληνικό Δίκαιο ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2018/1972) 

και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  
 

2. Τελ ππ’ αξηζ. 28122/23-12-2022 Απόθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ε ζθνπηκόηεηα θαη δηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εηήζηαο παξνρήο 

ππεξεζηώλ Τερληθνύ Αζθαιείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ «Η Αγία Σνθία» κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο απεπζείαο αλάζεζεο (άξζξα 118 θαη 120 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη), πηζαλήο δαπάλεο €9.850,00 πιένλ ΦΠΑ (€12.214,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.). 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Παίδυν «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» 
 

ζαρ πποζκαλεί να ςποβάλλεηε πποζθοπά για ηην ανάδειξη αναδόσος εηήζιαρ παποσήρ 

ςπηπεζιών Σεσνικού Αζθαλείαρ ηος Νοζοκομείος. 

 

Πιθανή δαπάνη 9.850,00 πλέον ΦΠΑ ή €12.214,00 ζςμπ. ηος Φ.Π.Α. 24% 

 

1.  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Η πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Από ηην ανάπηηζη ηηρ παπούζηρ ζηο ΚΗΜΓΗ, οι πποζθοπέρ θα ςποβάλλονηαι ςπ’ ότιν ηος 

Σμήμαηορ Ππομηθειών ζε ένηςπη μοπθή ζηο Ππυηόκολλο ηηρ Γπαμμαηείαρ ηος 

Νοζοκομείος έυρ ηην Σεηάπηη 25/01/2023 και ώπα 14:00.  

 
 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Τν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει 

ηιμήρ.  

Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηώλ ηζόηηκσλ πξνζθνξώλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 

κε θιήξσζε κεηαμύ ησλ ππνςήθησλ αλαδόρσλ πνπ κεηνδόηεζαλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηην κοινοποίηζη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ ανάθεζηρ, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα 

θιεζεί λα ππνγξάςεη ζρεηηθή ζύκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κε 

ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 
i) απόζπαζκα  πνηληθνύ  κεηξώνπ με ημεπομηνία έκδοζηρ ηελεςηαίος ηπιμήνος ππιν ηην 

ςποβολή ηος ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 
 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 
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 Τηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., ηδησηηθώλ θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ (Ι.Κ.Δ.), Ο.Δ. θαη Δ.Δ., ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Τηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

 Τηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 ζε όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λόκηκν 

εθπξόζσπν. 

 

ii) Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 
 

 Γηα Αλώλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζύζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνύ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιόθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρύνληνο θαηαζηαηηθνύ. 

 Σηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.  

 

Τα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη από απηά πξέπεη λα πξνθύπηνπλ ν Πξόεδξνο, ν Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη 

ηα κέιε Γ.Σ. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεύνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ απηό δελ 

πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε άιινπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ. Τα θπζηθά πξόζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεύκαηνο από ηελ 

αληίζηνηρε Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 4412/2016, πεξί νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.  Οη 

ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Η 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε.   
 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΔΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ :    Τκήκα Πξνκεζεηώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ  

ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 

 
ηελ Αζήλα ζήκεξα 16.12.2022 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή ζύληαμεο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηερληθνύ αζθαιείαο γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 27639//14-12-2022 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απνηειείηαη από ηνπο:  

 
1. Σζνπθάην Σξηαληάθπιιν  Μεραλνιόγν Μεραληθό Σ.Δ. 

2. Αλησλάθε Αζαλάζην    Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Σ.Δ 

3. Ναζόπνπιν Ισάλλε   Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Σ.Δ 

 
Οη ώξεο απαζρόιεζεο ηνπ Σερληθνύ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην πξνζσπηθό πνπ 

ππεξεηεί ζήκεξα, ζην Ννζνθνκείν όπσο ππνινγίδνληαη θαη από ηελ ιίζηα πξνζσπηθνύ πνπ 
επηζπλάπηεηαη, είλαη: 
 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΣΖΗΑ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ (πεξίπνπ) 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 900 

 
 

Ο παξαπάλσ ρξόλνο ζα απμνκεηώλεηαη αλαιόγσο ηεο αύμεζεο ή κείσζεο ηνπ 
πξνζσπηθνύ. Σν πξόγξακκα θαηαλνκήο ηνπ παξαπάλσ ρξόλνπ ζα ζπκθσλείηαη από θνηλνύ 
από ηνπο αλαδόρνπο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ εξγνδόηε ηνπο. 
 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
 
Η. ΠΡΟΟΝΣΑ (κε βάζε ην Ν.3850/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) 
 
 
1. Ο ηερληθόο αζθάιεηαο βάζε Ννκνζεζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζόληα, 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή. 
Δηδηθφηεξα γηα ην Ννζνθνκείν ζα πξέπεη λα θαηέρεη: 
I. Πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο 

(Α.Δ.Ι.) ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ ην αληηθείκελν 
ζπνπδώλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα 
άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη από ην Σερληθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο 
(Σ.Δ.Δ.), 

II. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ 
ην αληηθείκελν ζπνπδώλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, όηαλ απηή πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, 

III. Πηπρίν Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Σ.Δ.Ι.) ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ 
εμσηεξηθνύ ή πηπρίν ησλ πξώελ ζρνιώλ ππνκεραληθώλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο 
Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Δ.Δ.), 
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2. Πξνϋπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ απόθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα ηνπο 
ηερληθνύο ησλ πεξηπηώζεσλ Ι θαη ΙΙ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, γηα ηνπο 
ηερληθνύο ηεο πεξίπησζεο ΙΙΙ ηεο παξαγξάθνπ 1.   

3. Γηα ηνπο ηερληθνύο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξόγξακκα επηκόξθσζεο ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξώλ, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 22(Ν.3850) πνπ εθηειείηαη από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία ή 
εθπαηδεπηηθνύο ή άιινπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ή από εμεηδηθεπκέλα Κέληξα 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνϋπεξεζία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 κεηώλεηαη σο εμήο: 
α) γηα ηνπο ηερληθνύο ησλ πεξηπηώζεσλ Ι θαη ΙΙ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο, 
β) γηα ηνπο ηερληθνύο ησλ πεξηπηώζεσλ ΙΙΙ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

4. Κάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζόλησλ ζεσξνύληαη θαη όζνη έρνπλ ηίηινπο ή πηζηνπνηεηηθά 
ηεο αιινδαπήο, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο. 

5. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
6. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκόδηνπ Τπνπξγνύ, χζηεξα απφ 
γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (.Τ.Α.Δ.), 
θαζνξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν γλψζεσλ θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ ηερληθνχ 
αζθάιεηαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην είδνο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Μεηά πξνεδξηθά δηαηάγκαηα απηά είλαη δπλαηή ε 
ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 10, 12 θαη 13 ηνπ Ν.3850/2010 

ύκθσλα κε ην ΔΛΙΝΤΑΔ θαη ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ηα Ννζνθνκεία ππάγνληαη κελ 
ζηε Γ' θαηεγνξία αιιά γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ειάρηζηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπ Σ.Α, 
ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηεγνξία θάζε ηκήκαηνο. 

ε γεληθέο γξακκέο, πξνηείλεηαη ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε: 

- Α' θαηεγνξία: αθηηλνινγηθφ, αμνληθφο, παζνινγναλαηνκηθφ. 

- Β' θαηεγνξία: θιηληθέο, ηαθηηθά & έθηαθηα ηαηξεία, εξγαζηήξηα, ηερληθφ. 

- Γ' θαηεγνξία: δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ. 

Ωζηόζν, ε θαηάηαμε είλαη θάηη ππνθεηκεληθό, θαζώο δελ ππάξρεη επίζεκε λνκνζεζία. ε 
θάζε πεξίπησζε, ε θαηάηαμε ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ην αξκφδην γξαθείν 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 
ΗΗ. ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ 
 
Α. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 
 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζα παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, 
γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ  αηπρεκάησλ. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο 
ζα θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν ζα ζειηδνκεηξεζεί 
θαη ζα ζεσξεζεί απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα  
ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην 
βηβιίν. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, 
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ 
δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ  πξνζηαζίαο, θαζψο θαη δηακφξθσζεο 
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θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά 
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ 
κέζσλ πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
κεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, 
ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξκφδηνπο  πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε 
δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

 
Β. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 
 
 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

απφ πιεπξάο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε 
νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη κέηξα 
αληηκεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 
 Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή 
παξφκνησλ αηπρεκάησλ. 

 Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε 
δηαπίζησζε εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ. 

 
 
Γ. ΒΔΛΣΙΧΗ ΤΝΘΗΚΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 
 
1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ 

επηρείξεζε λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 
ηνπο ελεκεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ 
πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

2. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη 
εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη 
αζθάιεηαο. 

3. Ζ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε απφ ηνλ 
εξγνδφηε θαη άιισλ θαζεθφλησλ πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο 
ηνπ σο ηερληθφο αζθαιείαο. 

4. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία 
απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ 
εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο 
πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 

5. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
 
 
Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΗΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΟΡΧΝ 
 
ε ζπλέρεηα ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο (Παξάγξαθνο Α, ππνπαξάγξαθνο 2) ν 
Σερληθόο Αζθαιείαο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ όξσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ΑΔΠΟ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
 
Δ. ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 
 
o Ο ηερληθόο αζθάιεηαο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνλ ηαηξό εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 
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o Ο ηερληθόο αζθάιεηαο νθείιεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη κε 
ηελ Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο (Δ.Τ.Α.Δ.)ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

o Ο ηερληθόο αζθάιεηαο νθείιεη λα παξέρεη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο 
ελεκεξώλεη γηα θάζε ζεκαληηθό ζρεηηθό δήηεκα. 

o Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνύ 
αζθάιεηαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή 
ηνλ εθπξόζσπν.  

o ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη 
κφλν. 

 
 
Σ. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ 

(ΔΞ.Τ.Π.Π.) 
 
1. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνύληαη αληίγξαθα θάζε ππόδεημεο, έξεπλαο, 
κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη από ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενύηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

2. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνύλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνύ αζθάιεηαο κε ην ρξόλν 
απαζρόιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ 
ζηελ αξκόδηα Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην 
πξώην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε 
δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεύζπλζε, ην πξώην 
δίκελν θάζε έηνπο. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, 
πνπ αθνξά ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 

4. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενύληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, 
θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ όηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξώζνπλ ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζύκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ 
επηρείξεζε. 

5. Οη ππνρξεώζεηο θαη νη επζύλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξόπν δε 
κεηαθέξνληαη ζε εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνιεί. 

6. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθό κε ηελ απαηηνύκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε 
ηθαλό αξηζκό, θαζώο επίζεο ηα απαηηνύκελα κέζα ή εμνπιηζκό, ώζηε λα πιεξνύληαη νη 
πξνϋπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπό απηό θαη γηα θαζεκία από ηηο 
επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

7. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα 
απαηηνύκελα κέζα ή εμνπιηζκό γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο, όπσο γηα 
δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνύλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο 
κέζα ή εμνπιηζκό. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμύ ηνπο 
ζύκβαζε. 

8. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ζε πεξίπησζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ε 
ζπκκεηέρνπζα εηαηξεία ππνρξενύηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, λα δηαζέζεη έλα κόλν θαη 
ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία 
(όλνκα, βηνγξαθηθό θιπ) ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

 
Ε. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 
 
1. Ο εξγνδόηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ηερληθνύ 

αζθάιεηαο ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ρώξνπο, 
εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα. 
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2. Ο εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιύλεη ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο θαη ηνλ εθπξόζσπν 
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010. 

3. Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα 
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010. 

 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε πξνζσπηθό δηθό ηνπ, πνπ 

νπδεκία ζρέζε ζα έρεη κε ην Γ. Ν. Παίδσλ Αζελώλ «Η Αγία νθία» θαη ηνπ νπνίνπ νη 
κηζζνί, εκεξνκίζζηα, δώξα, επηδόκαηα, εηζθνξέο θ.ιπ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν 
ηνλ ίδην. 

2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν έλα θαη ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα ηα 
θαζήθνληα ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαζ’ φιν ην δηάζηεκα απηήο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο.  

 ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σερληθνύ Αζθαιείαο ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη ππνρξεώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 14,15 θαη 20 ηνπ Νόκνπ 3850/2010 όπσο π.ρ. θαηαγξαθήο 
αηπρεκάησλ, ζπκβνπιώλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο, ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, 
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, απνηξνπήο αηπρεκάησλ θ.ι.π. 
 

3. Ο Αλάδνρνο  ππνρξενύηαη λα παξαβξίζθεηαη γηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαζεκεξηλά 
ή ζε ζπγθεθξηκέλεο κέξεο(εθηόο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηώλ, κεηαμύ ησλ 
σξώλ 9:00π.κ. θαη 15:00κκ) ζην Ννζνθνκείν θαη θάπνηεο κέξεο/ώξεο ζηα Παξαξηήκαηα 
ηνπ εάλ θξηζεί απαξαίηεην, θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ ζα αθνξά όινπο ηνπο 
Τπαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αλεμαξηήησο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο.  

4. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη, ηπρόλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο  ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ 
από ηνλ Αλάδνρν ή ηπρόλ απόξξηςεο όιεο ή κέξνπο ηεο ππεξεζίαο, επηθέξεη ζηνλ 
Αλάδνρν ηηο ζπλέπεηεο όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ αληίζηνηρε Ννκνζεζία, δηαηεξνύληνο 
επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ην Γεληθό  Ννζνθνκείν ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο 
πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο. 

5. Ο Αλάδνρνο ζα ππνγξάθεη ζε Ηκεξνιόγην Έξγνπ πνπ ζα ηεξείηαη ζηελ Γηεύζπλζε 
Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ σξώλ 
πνπ απαζρνιείηαη ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ αξρηθώο 
πξνϋπνινγηζζέλησλ 900 σξώλ. (ζε πεξίπησζε κε απνζηνιήο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ 
σξώλ από ηνλ ίδην) 

 
 
ΚΑΣΑΛΟΓΟ-ΛΗΣΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ  

 
Δπηζπλάπηεηαη θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ όπσο  ρνξεγήζεθε από ην Γξαθείν Πξνζσπηθνύ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ γηα ηνλ Μήλα ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2021  (ΛΙΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: 1598 ΑΣΟΜΑ) (ζηηο 
16/12/2022) 
 
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 

 
1. Ο Αλάδνρνο δειώλεη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξνύζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη ζε όια ηα ζρεηηθά θαη 

ζπλεκκέλα εδώ έγγξαθα, ησλ νπνίσλ όισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλώζε θαη κε ηα νπνία 

ζπκθσλεί. (Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θχιιν ζπκκφξθσζεο 

επί ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξψλ - επί 

πνηλήο απνθιεηζκνχ). 
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2. Οη ελδηαθεξόκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηζθεθζνύλ ηνπο ρώξνπο πνπ ζα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηδία αληίιεςε ησλ ζπλζεθώλ (Δπηθάλεηα θαη 

όγθνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, Κιηληθέο, Σκήκαηα, Δξγαζηήξηα, Απεηθνληζηηθά Σκήκαηα, Η/Μ 

Δγθαηαζηάζεηο) 

3. Γηα ηελ επίζθεςε απηή ζα ιάβνπλ ‘βεβαίσζε επίζθεςεο’ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπο  (επί πνηλήο απνθιεηζκνχ) 

4. Ώξεο επηζθέςεσλ ζηελ Σερληθή Τπεξεζία: 10:00 -12:00  

5. Η ηηκή πξνζθνξάο ζα αλαθέξεηαη: 

Α) ζε θαη’ απνθνπή ηίκεκα γηα ηηο ελληαθφζηεο (900) αξρηθώο  πξνϋπνινγηζζείζεο ώξεο 
γηα ηελ ζύκβαζε εηήζηαο παξνρήο ππεξεζηώλ αιιά θαη 
Β)αλά ώξα απνδεκίσζεο (γηα ηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη άξα 
αλαπξνζαξκνγήο ησλ σξώλ θαη ησλ επαλαϋπνινγηζκό ηνπ θόζηνπο)    

 (Καη’ απνθνπή ηίκεκα / 900 ώξεο = **,** € αλά ώξα)  
 
 
H πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ Σερληθνύ 

Αζθαιείαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, αλέξρεηαη ζε € 9.850,00 πιένλ ΦΠΑ (€ 

12.214,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ).   

 
Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α Πεξηγξαθή είδνπο / εξγαζίαο Μ.Μ. Πνζφηεηα 

Σηκή 
Μνλάδαο 

(ρσξίο 
ΦΠΑ) 

χλνιν  
(ρσξίο 
ΦΠΑ) 

1 

Αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο 
ππεξεζηώλ ηερληθνύ α0θαιείαο γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο 

CPV: 71317210K.A.E.: 40439 

Κσδ. Δίδνπο: 2690001008000002 

ώξεο 900 9.850,00 € 9.850,00 € 

Γεληθφ χλνιν (ρσξίο ΦΠΑ 24%): 9.850,00 € 

ΦΠΑ 24%:  2.364,00 € 

Γεληθφ χλνιν (κε ΦΠΑ 24%): 12.214,00 € 
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