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Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. σας προσκαλεί έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, προϋπολογισμού 850,00€ προ Φ.Π.Α. και 1.054,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για την
εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από
τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, σύμφωνα με το Ν.
3580/2010. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία ανάθεσης της υπηρεσίας.

1. Νομοθετικό πλαίσιο:
1.1. Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α’/18.10.1985) «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων».
1.2. Κ.Υ.Α. αριθμ. 88555/3296/88 (ΦΕΚ 721/Β΄/04.10.1988) «Υγιεινή και ασφάλεια του
προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» και το άρθρο 39 του Ν.
1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α’/14.03.1989) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις»
1.3. Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄/21.6.1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού
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ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»…».
1.4. Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.01.1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις των άρθρων 4 & 8 του Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄/03.08.1999) «Τροποποίηση του π.δ.
17/96 «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ
(11/Α)» και του π.δ. 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε
αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 175/97
(150/Α)».
1.5. Άρθρο 9 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/08-05-2003) «Κοινωνικός διάλογος για
την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις…».
1.6. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/02.06.2010) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία
και Ασφάλεια των Εργαζομένων», καθώς και αυτές του άρθρου 36 παρ. 7 του Ν.
4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α΄/18.04.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
1.7. Άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α΄/23.10.2014) «Έλεγχος των οικονομικών
και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαθιστά την παρ. 10 του
άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Σύμφωνα με το ανωτέρω είναι δυνατή η σύναψη από τους
ΟΤΑ, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση
της ανάγκης αυτής, δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
1.8. Άρθρο 29 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/05.08.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 7 του Ν.
3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α΄/28.11.2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» και παράγραφος 2Α στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ
84/Α΄/02.06.2010).
1.9. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10. Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
1.11. N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
1.12. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.13. Υπ’ αριθμ. 50067/28/27.10.2017 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3952/Β΄/10.11.2017) «Ηλεκτρονική
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βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
1.14. Υπ’ αριθμ. 32126/1463/11.06.2018 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2404/Β΄/25.06.2018) «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων
Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ».
1.15. Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
1.16. Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01.04.2019 και 81/Α΄/28-05-2019) «Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
2. Προσόντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.1. Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα (εναλλακτικά):
2.1.1. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την
παραγωγική διαδικασία του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
2.1.2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
2.1.3. Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των
κέντρων ανωτέρας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), Τμήματος
Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και Ενεργειακής Τεχνικής κι επιπλέον, κάθε άλλη ειδικότητα ΤΕΙ, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την
παραγωγική διαδικασία του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
2.2. Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου για τους τεχνικούς
των περιπτώσεων 2.1.1. και 2.1.2. τουλάχιστον διετή και για τους τεχνικούς της παραγράψου 2.1.3. τουλάχιστον πενταετή.
2.3 Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα
επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:
Α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων 2.1.1. και 2.1.2. κατά ένα (1) έτος.
Β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης 2.1.3. κατά τρία (3) έτη.
2.4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή σχετικά πιστοποιητικά της αλλοδαπής.
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3. Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3.1. Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και
θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα, ο τεχνικός ασφαλείας:
3.1.1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των
ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
3.1.2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των τεχνικών μέσων, πριν από τη
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας
πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή την Δ/νση του νομικού προσώπου.
4. Επίβλεψη συνθηκών εργασίας
4.1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:
4.1.1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
4.1.2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
4.1.3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
4.1.4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
4.2. Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ο Τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση:
4.2.1. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. να τηρούν τους κανόνες
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για
την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
4.2.2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφαλείας συνεργάζεται με τον ιατρό εργασίας κατά το άρθρο 20 το
Ν.3850/2010.
5. Χρόνος απασχόλησης ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
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Ο τεχνικός ασφαλείας θα επισκέπτεται τους εργαζόμενους του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.
στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί, συμπληρώνοντας σε
ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος.
Οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν. 3850/2014, ανά εργαζόμενο.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, ανήκουν
στην κατηγορία Β΄ επικινδυνότητας του άρθρου 21 παρ. 2 περ. 8 του Ν. 3850/2010
και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού ασφαλείας ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 2,5.
Το διοικητικό προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού ασφαλείας ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4.
Στον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εργάζονται 22 υπάλληλοι Β΄ κατηγορίας και 75 υπάλληλοι
Γ΄ κατηγορίας.
Συνεπώς, οι απαιτούμενες ώρες εργασίας ετησίως του Τεχνικού Ασφαλείας είναι: (22Χ2,5) + (75Χ0,4) = 55+30 = 85 ώρες ετησίως.
Οι χώροι εργασίας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αναλύονται ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ αρ. 121, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ αρ. 29, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
(ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΣΗ & ΑΛΕΥΡΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ)
Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
(ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ αρ. 76, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ)
Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
(Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ αρ. 154, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)
ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η. & ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ & ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ αρ. 4, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
(ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ αρ. 60, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ)

Ως ελάχιστη απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε υπηρεσιακή μονάδα, ορίζονται οι 4 ώρες ετησίως.
6. Πρόγραμμα Εργασίας:
01. Αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας της ανάθεσης των καθηκόντων του
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
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02. Έναρξη και τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας.
03. Σύνταξη και υποβολή στον Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. εκθέσεων ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
όταν αυτό ζητείται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της ετήσιας απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου – Χολαργού (σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία), ανέρχεται στις: (22Χ2,5) + (75Χ0,4) = 55+30 = 85 ώρες
ετησίως.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΩΡΕΣ/έτος

ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

85

10,00 €

850,00 €

204,00 €

1.054,00 €

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0014 υπό τον τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ κατόπιν
συλλογής οικονομικών προσφορών.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Σε σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή
και
Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου η όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 (Προσόντα ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) του παρόντος. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από
Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες
βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
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3. Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τη Δευτέρα 27/12/2021
και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Ν.Π. επί
της οδού Αγαμέμνονος αρ. 4 στον Χολαργό, 2ος ορ., σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
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