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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 42/2018
ΓΙΑ ΤΗΝ   «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΓΙΑ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 26.481,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος διαγωνισμού  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κριτήριο Κατακύρωσης
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ημερομηνία Διενέργειας 25/9/2018

Τόπος Διενέργειας
Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή  Υπηρεσιών 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 (CPV: 71317200-5)

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
26.481,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (21.000,00€)-
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (5.481,46€)

Έχοντας υπόψη:
1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ)»

2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

3. τις διατάξεις του Ν.3918/2011, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

4. τις διατάξεις του Ν.3580/2007, άρ.10 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»

5. τις διατάξεις του N.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

6. οι διατάξεις του Ν.3850/2010 (Α΄84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
7. την υπ’αριθμ.14/2.11.2016 θ.44ο ΗΔ (ΑΔΑ: 6ΕΤΓ4690Ω5-8ΨΠ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

8. την υπ’αριθμ.11/7-4-2017 θ.63 ΗΔ (ΑΔΑ: 7YPM460V5-5Δ8) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

9. την υπ΄αριθμ.28/04-10-2017 θ.10ο   ΗΔ (ΑΔΑ: ΩΟΓΠ4690Ω5-360 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου

10. την υπ΄αριθμ.2259/5.03.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:60ΘΨ4690Ω5-ΔΨΨ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ

11. τις   υπ΄αριθμ.607  και  606/18.12.2017  αναλήψεις  υποχρεώσεων  (ΩΗΗ9469Η24-ΔΜ9  ΚΑΙ  7ΦΙ6469Η24-5ΡΜ)  του  Ιατρού  Εργασίας  και
Τεχνικού Ασφαλείας του Παίδων Πεντέλης.

12. Την υπ΄αριθμ.10/27.2.2018 Απόφαση ΔΣ ΘΕΜΑ: 24,  HM <<ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>>.

13. Tην υπ΄αριθμ.15/25.04.2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου , για Έγκριση Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού…

14. Την υπ΄αριθμ.27/10.7.2018 απόφαση ΔΣ

mailto:mkolonia@sismanoglio.gr




ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και  σφραγισμένων προσφορών,  για την  «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ–  ΑΜΑΛΙΑ  ΦΛΕΜΙΓΚ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΩΝ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ»  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  26.481,46€

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά

ανά τμήμα της παρούσας. 

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (21.000,00€)-
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (5.481,46€)

26.481,46€
Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (Γραφείο Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  25/9/2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ , ώρα 11.00π.μ.

Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

δηλαδή στις 24/9/2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. 

Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνει  στο  Γραφείο  Προμηθειών  αφού  προηγουμένως  πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του  Νοσοκομείου.

Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινίσεις:
1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν σύμφωνα με το νόμο την άδεια να ασκήσουν την

δραστηριότητα  του  Τεχνικού  Ασφαλείας  ή  του  Ιατρού  Εργασίας  και  πληρούν  τους  όρους  των  αντίστοιχων  Παραρτημάτων  Α΄και  Β΄της

Διακήρυξης.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο

υποφακέλους: έναν υποφάκελο με την τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο

του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων

υπηρεσιών σε  σχέση με  τις  αντίστοιχες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης  και  των  παραρτημάτων  αυτής  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄).  Οι  υποψήφιοι

υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η οικονομική

προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Γ)  Συμπληρωμένο και  αρμοδίως υπογεγραμμένο το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως προβλέπεται  στην

παρ.4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

7. Γίνονται  δεκτές  προσφορές  χωριστά  για  κάθε  τμήμα  (Α&Β)  και  για  το  σύνολο  της  υπό  ανάθεση  υπηρεσίας  κάθε  τμήματος  (Τεχνικός

Ασφαλείας).  Προσφορές  που  υποβάλλονται  για  μέρος  μόνο  των απαιτήσεων  της  διακήρυξης  έκαστου  τμήματος,  θα  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες .

http://www.sismanoglio.gr/




Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες  υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€).Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται

μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφια. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι

ίσο ή μεγαλύτερο του  πέντε  και  προς τα κάτω εάν είναι  μικρότερο του πέντε.  Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται  οι  τυχόν

κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,

ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Υπηρεσία η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά

και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η προσφερόμενη

τιμή με τον αναλογούντα ΦΠΑ επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό του τμήματος του διαγωνισμού

που συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά

την κρίση της επιτροπής.

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που

απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  έκδοση  εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της

διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής:  Όλες οι  πληρωμές θα γίνονται  σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των  υπηρεσιών  από την

Επιτροπή Παραλαβής  και  την  προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται  από τις  ισχύουσες διατάξεις  κατά  το  χρόνο

πληρωμής  και  σε  χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών  χρηματικών  ενταλμάτων,

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.Ζ5 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».

Σε κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους.

Οι κρατήσεις είναι οι εξής: 

Οι κρατήσεις είναι οι εξής:
α) 4% προκαταβολή φόρου
β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας
γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%
δ) υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%, επ’ αυτού χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%

14.  Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος εκτός αν υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή οπότε αυτή λύεται αυτοδίκαια και δεν

παράγει κανένα νόμιμο δικαίωμα.

15. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

              

                                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΤΜΗΜΑ Α΄): ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας ΕΞ.Υ.Π.Π.

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε Εξωτερική
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), για ένα έτος, για το Συγκρότημα Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ-
Παίδων Πεντέλης.

Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα
νόμων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων»  (ΦΕΚ  Α’/84/2-6-2010)  για  συνολικό  αριθμό  1.834
εργαζομένων.

2. ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η κείμενη νομοθεσία που διέπει την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων είναι η εξής:

 Ν. 4144/2013   (ΦΕΚ 88/Α’/18.4.2013)  Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 Αρ. Πρωτ. 2456/246/2013  Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας.

 Αρ. Πρωτ. 7923/Δ24.790/2013  Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και
ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί ασφάλειας και ιατροί εργασίας.

 Εγκ. οικ. 12370/2013   Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες
περιλαμβάνονται στο Ν. 4144/2013.

 Ν.  4071/2012   (ΦΕΚ  85/Α’/11.4.2012)  Ρυθμίσεις  για  την  τοπική  ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την
αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

 Ν. 4052/2012   (ΦΕΚ 41/Α’/1.3.2012)  Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  για  εφαρμογή  του  νόμου  «Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις».

 Υ.Α.  οικ.  16935/Δ10.104/2010   (ΦΕΚ  1346/Β’/31.8.2010)  Όροι  παροχής  υπηρεσιών  και  χρονικά  όρια
υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία.

 Ν.  3850/2010   (ΦΕΚ  84/Α’/2.6.2010)  Κύρωση  του  κώδικα  νόμων  για  την  υγεία  και  την  ασφάλεια  των
εργαζομένων.

 Υ.Α.  130134/2007   (ΦΕΚ  1369/Β’/2.8.2007)  Όροι  παροχής  υπηρεσιών  και  χρονικά  όρια  υποχρεωτικής
απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
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 Υ.Α. 131784/2003  (ΦΕΚ 1624/Β’/5.11.2003) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 Ν. 3144/2003  (ΦΕΚ 111/Α’/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική
προστασία και άλλες διατάξεις.

 Αρ. Πρωτ. 130391/2001  (ΦΕΚ --/27/7.2001)  Υπολογισμός και κατανομή του χρόνου απασχόλησης του τεχνικού
ασφάλειας και γιατρού εργασίας στις εποχιακές επιχειρήσεις.

 Ν. 2874/2000  (ΦΕΚ 286/Α’/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

 Π.Δ. 90/2000  (ΦΕΚ 74/Α’/10.3.2000) Ίδρυση νέων τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

 Π.Δ. 159/1999  (ΦΕΚ 157/Α’/3.8.1999) 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).

 Π.Δ. 95/1999  (ΦΕΚ 102/Α’/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.

 Π.Δ.  372/1997   (ΦΕΚ 243/Α’/3.12.1997)  Μετονομασία  τμήματος  και  επαγγελματική κατοχύρωση  πτυχιούχων
τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 Π.Δ. 17/1996   (ΦΕΚ 11/Α’/18.1.1996)  Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.

 Π.Δ. 70/1990  (ΦΕΚ 31/Α’/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.

 Π.Δ.  294/1988   (ΦΕΚ  138/Α’/21.6.1988)  Ελάχιστος  χρόνος  απασχόλησης  τεχνικού  ασφαλείας  και  γιατρού
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

 Αρ.  Πρωτ.  131289/1988   (ΦΕΚ  --/28/6.1988)  Ανακοίνωση  δημοσίευσης  του  Π.Δ  294/88  Ελάχιστος  χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις
επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων».

 Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/Α’/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τεχνική αυτή έκθεση αφορά την ετήσια ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ΕΞΥΠΠ για το Συγκρότημα
Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο-Α. Φλέμιγκ-Παίδων Πεντέλης.

Σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις  της  προηγουμένης  παραγράφου,  στους φορείς  που απασχολούν κατά
ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφαλείας. Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σε Τεχνικό Ασφάλειας ΕΞΥΠΠ.

Επίσης,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  88555/3296/88  ΚΥΑ  «Υγιεινή  και  ασφάλεια  του  προσωπικού  του
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 721/Β’/1988), που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989, η εφαρμογή
των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.  Επίσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ  294/1988  (ΦΕΚ  138/Α/1988)  «Ελάχιστος  χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις
επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις  και  εργασίες  του  αρθ.  1,  παρ.  1  του  Ν.  1568/85  “Υγιεινή  και  ασφάλεια  των
εργαζομένων”», καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο
γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  Ν.  3850/2010  κυρώθηκε  ο  κώδικας  νόμων  για  την  υγεία  και  ασφάλεια  των
εργαζομένων.

Η ανάθεση των εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και του Ν. 3463/2006.

Τέλος,  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.294/1988  και  της  ΣΤΑΚΟΔ  1980,  οι  επιχειρήσεις  ανάλογα  με  το  βαθμό
επικινδυνότητας τους κατατάσσονται και σε αντίστοιχες κατηγορίες. Βάσει αυτών τα Νοσοκομεία κατατάσσονται στη
Κατηγορία  Γ'.  Εδώ  σημειώνεται,  ότι  επειδή  στο  Νοσοκομείο  γίνεται  παραγωγή  ατμού  στο  λεβητοστάσιο  και
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη στους υποσταθμούς, θα πρέπει οι συγκεκριμένοι
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χώροι του Νοσοκομείου να συμπεριληφθούν στην Κατηγορία Β' και Κατηγορία Α' αντίστοιχα. Επειδή όμως ο αριθμός
του προσωπικού που έχει σχέση με τους συγκεκριμένους χώρους είναι μικρός (1% περίπου του συνολικού αριθμού
εργαζομένων), το Νοσοκομείο υπάγεται στην Κατηγορία Γ'. Η ταξινόμηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορά τα
προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας.

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 3850/2010:

1. O Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα
σχετικά  με  την  υγιεινή  και  ασφάλεια  της  εργασίας  και  την  πρόληψη  των  εργατικών  ατυχημάτων.  Τις  γραπτές
υποδείξεις  καταχωρεί  σε  ειδικό  βιβλίο  του  φορέα,  το  οποίο σελιδοθετείται  και  θεωρείται  από την  επιθεώρηση
εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε
αυτό το βιβλίο.

2. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
εισαγωγής  νέων  λειτουργικών  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 γενικό οργάνωσης της λειτουργικής διαδικασίας.

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και
των διαδικασιών και  μεθόδων εργασίας  πριν  από την εφαρμογή τους και  επιβλέπει  την εφαρμογή των μέτρων
υγιεινής  και  ασφάλειας  της  εργασίας  και  πρόληψης  των  ατυχημάτων,  ενημερώνοντας  σχετικά  τους  αρμόδιους
προϊσταμένους των τμημάτων ή τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

3. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει
στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της
και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των Ατομικών Μέσων Προστασίας (Μ.Α.Π.), όπου και όταν χρησιμοποιούνται.

γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, να τα αξιολογεί
και να προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων.

δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς
αντιμετώπιση ατυχημάτων.

4. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον φορέα ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η
εργασία τους.

β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.





5. O Τεχνικός Ασφάλειας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στη Διοίκηση του
Νοσοκομείου και στους εργαζομένους. Τυχούσα διαφωνία του με τη Διοίκηση, για θέματα της αρμοδιότητάς του,
δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  λόγο  καταγγελίας  της  σύμβασής  του.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  απόλυση  του  Τεχνικού
Ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

6. O Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

7. Ο Τεχνικός Ασφαλείας συντάσσει τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ). Στην ΜΕΕΚ θα
περιλαμβάνονται  ο  εντοπισμός,  η  ανάλυση  και  η  ποσοτική  εκτίμηση  των  κινδύνων  που  υφίστανται  στο  χώρο
εργασίας,  καθώς  επίσης  και  ο  προσδιορισμός  των  απαιτούμενων  μέτρων  πρόληψης.  Η  εκτίμηση  κινδύνου  θα
διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε νέα θέση εργασίας και θα καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι
είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στο
Νοσοκομείο. Επειδή η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου έχει διεπιστημονικό αντικείμενο θα πρέπει για τη σύνταξή
της να συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη διάφορων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί
κ.α.), ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της. Η μελέτη
επαγγελματικού  κινδύνου  θα  επικαιροποιείται  με  ευθύνη  του  Αναδόχου,  όποτε  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο
(μεταβολές σε χώρους, προσωπικό, μηχανήματα κ.α.), μέσα στα χρονικά όρια ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης
και θα φέρει τις υπογραφές του Τεχνικού Ασφαλείας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας σε όλες τις
εγκαταστάσεις  του  Νοσοκομείου,  σύμφωνα  με  το  πρόγραμμα  εργασίας  που  θα  κατατεθεί  στην  Επιθεώρηση
Εργασίας. Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Τεχνικός Ασφαλείας θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε
εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέματα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.

5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα προσόντα, η απαιτούμενη προϋπηρεσία, το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τεχνικού
Ασφάλειας καθορίζονται από τα άρθρα 11, 12, και 13 του Ν. 3850/2010 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου με αρ.
πρωτ. 2456/246/29-1-2013, της Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Ως προς τα προσόντα ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτει:

α)  Πτυχίο  Πολυτεχνείου  ή  Πολυτεχνικής  Σχολής  ανώτατου  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος  του  εσωτερικού  ή
ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική
διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (TEE).

β)  Πτυχίο  Πανεπιστημιακής  Σχολής  εσωτερικού  ή  ισότιμων  σχολών  του  εξωτερικού,  που  το  αντικείμενο
σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν
αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η ειδικότητες που μπορούν τα εκτελούν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται τον Α/Α 20 του
πίνακα του άρθρου 12, του Ν. 3850/2010 και είναι:

1) ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

2) ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

3) ΠΕ Χημικός Μηχανικός

4) ΠΕ Χημικός

Ως προς την απαιτούμενη προϋπηρεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11
του Ν. 3850/2010.

Μετά την ανακήρυξη του μειοδότη, ο Ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν από
την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία θα ελέγξει το νομότυπο της ανάθεσης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ





Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού ανά μήνα, καθώς και το ωράριο
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρο 21 του Ν. 3850/2010.

Το  Νοσοκομείο  κατατάσσεται  γενικώς  στην  κατηγορία  Γ’.  Υπάρχουν  όμως  και  λειτουργίες  τμημάτων  στις
κατηγορίες Α’ και Β’.

Αναλυτικά,  με  βάση  τα  στοιχεία  που  παρείχαν  τα  Τμήματα  προσωπικού  των  Νοσοκομειακών  Μονάδων
Σισμανογλείου και Α. Φλέμιγκ, και Παίδων Πεντέλης στους  παρακάτω πίνακες  φαίνονται οι υπολογισμοί για τον
καθορισμό του συνόλου των ωρών της ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας:

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ & ΦΛΕΜΙΓΚ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕπικινδυνότητας Επικινδυνότητας Επικινδυνότητας

Α Β Γ

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσωπικό που εργάζεται
σε:

Προσωπικό που εργάζεται
σε: 

Υπόλοιπο Προσωπικό
που εργάζεται σε

θέσεις εργασίας εκτός
των αναφερομένων
στις προηγούμενες 2

στήλες

 

1.Ακτινολογικά 1.Μικροβιολογικά

2.Αιμοδυναμικό 2.Βιοχημικά

3.Ακτινοθεραπευτικό 3.Παθολογοανατομικό

4.Πηρυνική ιατρική
4.Καθαριότητα εξωτερικών

επιφανειών κτιρίων

5.Χειρουργεία (Γενικά,
Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),

5.Τεχνική Υπηρεσία

6.Συλλογή επικίνδυνων
Νοσοκομειακών

Αποβλήτων
 

Ιατρικό 115 53 314 482

Νοσηλευτικό 108 24 434 566

Παραϊατρικό 44 51 41 136

Λοιπό Επιστημ. 0 11 17 28

Τεχνικό 2 28 5 35

Διοικητικό 7 2 115 124

Βοηθητικό 0 2 76 78

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

276 171 1.002 1.449

Ώρες ετήσιας 
απασχ. Τ.Α. ανά 
εργαζόμενο

3,5 2,5 0,4
Βάσει Ν

3850/2010,
αρθρ.21

Σύνολο ωρών 
ετήσιας απασχ. 
Τ.Α. ανά κατηγορία

966,00 427,50 400,80 1.794,30

Κατά συνέπεια, με βάση τους υπολογισμούς του παραπάνω πίνακα, ο συνολικός αριθμός ωρών της ετήσιας
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι 1.794,30. Κατά μέσο όρο υπολογίζονται οι μηνιαίες ώρες εργασίες,
που είναι 1.794,30/12= 149,53 οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, που είναι 1.794,30/(365/7)= 34,41 και οι ημερήσιες
ώρες εργασίας 149,53/25= 5,98.





ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατηγορία Κατηγορία Κατηγορία

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Επικινδυνότητας Επικινδυνότητας Επικινδυνότητας

Α Β Γ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προσωπικό που
εργάζεται σε:

1.Ακτινολογικά
2.Χειρουργεία

3. Συλλογή επικίνδυνων
Νοσοκομειακών

Αποβλήτων

Προσωπικό που εργάζεται
σε: 

1.Μικροβιολογικά-
Αιματολογικό-Αιμοδοσία

2.Βιοχημικό-βιοπαθολογικό
3. Καθαριότητα εξωτερικών

επιφανειών κτιρίων Υπόλοιπο Προσωπικό
που εργάζεται σε

θέσεις εργασίας εκτός
των αναφερομένων
στις προηγούμενες 2

στήλες

 

 
Ιατρικό 39 12 64 115

Νοσηλευτικό 26 4 130 160

Παραϊατρικό 9 9 1 19

Λοιπό Επιστημ. 0 1 14 15

Τεχνικό 5 11 0 16

Διοικητικό 0 0 39 39

Βοηθητικό 0 0 21 21

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

79 37 269 385

Ώρες ετήσιας 
απασχ. Τ.Α. ανά 
εργαζόμενο

3,5 2,5 0,4
Βάσει Ν

3850/2010,
αρθρ.21

Σύνολο ωρών 
ετήσιας απασχ. Τ.Α.
ανά κατηγορία

276,50 92,50 107,60 476,60

Κατά συνέπεια, με βάση τους υπολογισμούς του παραπάνω πίνακα, ο συνολικός αριθμός ωρών της ετήσιας
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι  476,60. Κατά μέσο όρο υπολογίζονται οι μηνιαίες ώρες εργασίες,
που είναι 476,60/12= 39,72 οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, που είναι 476,60/(365/7)= 9,14 και οι ημερήσιες ώρες
εργασίας 39,72/25= 1,59.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από τα άρθρα 37, 38, και των άρθρων του κεφαλαίου Ζ’  του
Νόμου 3850/2010. Συγκεκριμένα:

1) Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές
της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια τρίτων.





2) Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας και των εκπροσώπων των εργαζομένων δεν θίγουν την αρχή της
ευθύνης του εργοδότη

3) Ο εργοδότης επίσης οφείλει να θέτει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζομένων επαρκή απαλλαγή
από την εργασία χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία μέσα προκειμένου να μπορούν να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία, συνολικά για
όλους τους εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του ελάχιστου
χρόνου απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 21. Στο χρόνο αυτό δεν προσμετρείται ο χρόνος
των συνεδριάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

4) Στο πλαίσιο των ευθυνών του ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και
της  ασφάλειας  των  εργαζομένων,  συμπεριλαμβανομένων  των  δραστηριοτήτων  πρόληψης  των  επαγγελματικών
κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των
αναγκαίων μέσων.

5) Επιπλέον ο εργοδότης υποχρεούται:

α) Να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με τις μεταβολές
των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων,

β) Να εφαρμόζει τις υποδείξεις των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους
μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους,

γ) Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

δ) Να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους,

ε) Να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στον φορέα,

στ)  Να  εξασφαλίζει  τη  συντήρηση  και  την  παρακολούθηση  της  ασφαλούς  λειτουργίας  μέσων  και
εγκαταστάσεων,

ζ) Να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και των εκπροσώπων
τους, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 48 και

η) Να λαμβάνει συλλογικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων

6) Ο εργοδότης πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 5, βάσει των ακόλουθων
γενικών αρχών πρόληψης:

α) Αποφυγή των κινδύνων,

β) Εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν,

γ) Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας,
καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής, προκειμένου ιδίως να
μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία,

δ) Αντικατάσταση του επικινδύνου από το μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο,

ε) Προγραμματισμός της πρόληψης με στόχο ένα συνεκτικό σύνολο που να ενσωματώνει στην πρόληψη την
τεχνική, την οργάνωση της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και την
επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία,

στ) Καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους,

ζ) Προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας,

η) Προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις και

θ) Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους.

7) Επίσης, ο εργοδότης οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων του φορέα:

α) Να εκτιμά τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, μεταξύ άλλων κατά την επιλογή
των εξοπλισμών εργασίας, των χημικών και βιολογικών παραγόντων ή παρασκευασμάτων, κατά τη διαρρύθμιση των
χώρων εργασίας, καθώς και τους κινδύνους τους συναφείς με την παραγωγική διαδικασία. Η εκτίμηση αυτή είναι
γραπτή και συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43. Μετά την εκτίμηση αυτή, οι δραστηριότητες





πρόληψης  και  οι  μέθοδοι  εργασίας  και  παραγωγής  που  χρησιμοποιούνται  από  τον  εργοδότη  πρέπει  να
εξασφαλίζουν  τη  βελτίωση  του  επιπέδου  προστασίας  της  ασφάλειας  και  της  υγείας  των  εργαζομένων  και  να
ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

β) Όταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργαζόμενο, να λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργαζομένου
σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

γ)  Να  μεριμνά  ώστε  ο  προγραμματισμός  και  η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  να  αποτελούν  αντικείμενο
διαβούλευσης με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, όσον αφορά στις συνέπειες της επιλογής του
εξοπλισμού,  στις  συνθήκες  εργασίας,  καθώς  και  στο  εργασιακό  περιβάλλον  για  την  ασφάλεια  και  υγεία  των
εργαζομένων.

δ) Να φροντίζει ώστε να έχουν πρόσβαση στις ζώνες σοβαρού και ειδικού κινδύνου μόνο οι εργαζόμενοι που
έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

8)  Τα  μέτρα  για  την  ασφάλεια  κατά  την  εργασία  σε  καμία  περίπτωση  δεν  συνεπάγονται  την  οικονομική
επιβάρυνση των εργαζομένων.

9) Επιπλέον η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που καταχωρούνται στο βιβλίο του Τεχνικού Ασφαλείας. Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφαλείας δεν αποκλείει
την ανάθεση σε αυτόν από τη Διοίκηση και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του
ως Τεχνικού Ασφαλείας.

10) Εφόσον η ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας θα γίνει σε ΕΞ.Υ.Π.Π., θα πρέπει να πληρούνται οι
όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύμφωνα με το άρθ. 23 Ν.3850/2010.

8. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1)  Ο  Τεχνικός  ασφαλείας  και  ο  Ιατρός  Εργασίας  υποχρεούνται  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  τους  να
συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας του Νοσοκομείου.

2)  Ο  Τεχνικός  ασφαλείας  και  ο  Ιατρός  Εργασίας  οφείλουν,  κατά  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους,  να
συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

3)  Ο Τεχνικός ασφαλείας  και  ο  Ιατρός Εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε  θέματα υγείας  και
ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για
κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.

4)  Αν  η  Διοίκηση  του  Νοσοκομείου  (εργοδότης)  διαφωνεί  με  τις  γραπτές  υποδείξεις  και  συμβουλές  του
Τεχνικού Ασφαλείας ή του Ιατρού Εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην
Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον Επιθεωρητή Εργασίας και μόνο.

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.





Οι  υπηρεσίες  των  Τεχνικών  Ασφαλείας  και  Ιατρού  Εργασίας  μπορούν  να   παρέχονται  και  από  ατομικές
επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που στο εξής θα ονομάζονται « Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης»
(ΕΞ.Υ.Π.Π.)

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Τεχνικού :Ασφαλείας
και Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η  σύμβαση  εργασίας  που  θα  συναφθεί  με  τις  ΕΞ.Υ.Π.Π.  και  το  Νοσοκομείο  κοινοποιείται  στην  αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζομένους του
Νοσοκομείου.

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1) Το νομικό καθεστώς της ΕΞ.Υ.Π.Π.

2) Ο νόμιμος εκπρόσωπος της.

3) Η έδρα της.

4) Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που έχουν οριστεί από το Νοσοκομείο. 

5) Ο χρόνος απασχόλησης των ατόμων αυτών στο Νοσοκομείο.

6) Τα στοιχεία για το Νοσοκομείο.

7) Ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση και λοιπές συναφείς πληροφορίες.

8) Ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας για το
Νοσοκομείο.

Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης του Νοσοκομείου με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να οφείλεται για θέματα
αρμοδιότητας του δευτέρου. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι
αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι  υποχρεώσεις  και  οι  ευθύνες  που  αναλαμβάνει  με  την  σύμβαση  η  ΕΞ.Υ.Π.Π.  κατά  κανένα  τρόπο  δεν
μεταφέρεται σε εργαζομένους που απασχολεί.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, πρέπει να
διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονικά εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης
τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τον σκοπό
αυτό και για το Νοσοκομείο με το οποίο συνεργάζονται.

Οι  ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους με το Νοσοκομείο με το οποίο συνεργάζονται. Στους φακέλους
καταχωρούνται  αντίγραφα κάθε απόδειξης  έρευνας,  μέτρησης  ή  εργασίας  που σχετίζεται  με  το Νοσοκομείο.  Οι
καταχωρήσεις αυτές καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία τα οποία υποχρεούται να τηρεί το Νοσοκομείο. 

Οι  ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παραλαβής του Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, με το χρόνο
απασχόλησης του στο Νοσοκομείο, συγκεντρωτικό πίνακα τον οποίο υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε
έτους.

Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο που αφορά τόσο την ίδια όσο
και το Νοσοκομείο με το οποίο συμβάλλεται.

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε στοιχείο που
τους ζητείται, για να υποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση την
σύμβαση.

Το άρθρο 70, του Ν.3850/2010, έχει εφαρμογή και για την παροχή στοιχείων από την ΕΞ.Υ.Π.Π. που αφορούν
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ





Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν σύμφωνα με το νόμο
την άδεια να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο  Τεχνικός  Ασφαλείας  θα  πρέπει  να  είναι  πτυχιούχος,  με  ειδικότητα  από  τις  επιτρεπόμενες  ειδικότητες
Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 4.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών
όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. Η έλλειψη δήλωσης αποτελεί αιτία
αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα προαναφερθέντα
προσόντα και αν μειοδοτήσουν θα καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιθεώρηση Εργασίας προς
έλεγχο. Η έλλειψη δήλωσης αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  επισκεφθούν  τους  χώρους  του  Νοσοκομείου,  για  να
ενημερωθούν για το αντικείμενο του διαγωνισμού και να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση ότι
ενημερώθηκαν για τα παραπάνω. Η βεβαίωση θα χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η έλλειψη
της βεβαίωσης αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό

Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού μειοδότη, ο Ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που θα
απαιτηθούν από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, που θα ελέγξει και θα επικυρώσει το νομότυπο της ανάθεσης
με τη θεώρηση των απαιτούμενων στοιχείων.

Καταγράφονται ως κάτωθι οι κτηριακές δομές :

Α/Α ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α.- ΔΟΜΕΣ
1 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ(Α υπ+β υπ+4 όροφοι) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΤΙΡΙΟ Ν4. (Α υπ + β υπ +ις+ 3οροφοι) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΤΙΡΙΟ Ν3 (Α υπ + β υπ + ις + 3 όροφοι) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΣΔ ( Α υπ + Β υπ + ις + 3 όροφοι ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠ.-ΙΣΟΓ.-1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ-2ΟΣ 
ΟΡΟΦΟΣ )

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ(ΙΣΟΓΕΙΟ & 1ΟΣ) ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1 , ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ

2 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 14 ΜΕΛΙΣΣΙΑ
3 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΖΑΙΜΗ 4, 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
4 ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ “ΞΕΝΙΟΣ ΦΛΥΕΥΣ” ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 137, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 

15234, ΑΤΤΙΚΗΣ
5 ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΟΡΜΟΣ ΠΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑΣ , ΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΖΑ, 

15351, ΑΤΤΙΚΗ
6 ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 121, 

ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351
7 ΞΕΝΩΝΑΣ “ΤΟ ΣΠΙΤΙ” ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 36, 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης





Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221990]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Σισμανογλείου 1/ Μαρούσι Αττικής/ 151 26]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ανδρομάχη Ντάσιου]
- Τηλέφωνο: [213 2058558]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [mkolonia  @  sismanoglio  .  gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: CPV: 33162200-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΣΔ42/2018]

ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΕ  ΚΑΘΕ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΕΥΔ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

http://www.sismanoglio.gr/
mailto:mkolonia@sismanoglio.gr




Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]





Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv·

2. δωροδοκίαv,vi·

3. απάτηvii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςix·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος 
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xii





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxiii, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 
των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ………………..
ΠΛΗΡ: …………… Ημερομηνία: …./…../2018
ΤΗΛ: 213 2058…….
FAX: 213 2058614

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ. ……………….

Στο Μαρούσι σήμερα την ………………………………….. του έτους …………….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ που εδρεύει στη Σισμανογλείου 1- Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα, για την
υπογραφή της παρούσης, από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα ως η
«Αναθέτουσα Αρχή» και

2) Ο/Η   «………………………………….», που εδρεύει στην …………………………………………, τηλ: …………………………, ΑΦΜ: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ………………….,
ονομαζόμενη εφεξής στην παρούσα σύμβαση « ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων,  με  την  υπ’αριθμ……………………………….  Απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου,  αναθέτει  και  ο  δεύτερος  των
συμβαλλομένων αναλαμβάνει τις «………………………………» όπως αναφέρεται στην από ………………………. προσφορά του, σε συνδυασμό με τους όρους
της  υπ’αριθμ…………………. διακήρυξης,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος  της  παρούσας  σύμβασης,  αντί  του ποσού των  …………………………€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Το παραπάνω ποσό υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις  που βαρύνουν τον προμηθευτή:

α) 8% προκαταβολή φόρου

β) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας

γ) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06% και επ’ αυτού χαρτόσημο 2%

δ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

ε) υπέρ ΑΕΠΠ 0,6% επ΄ αυτού χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6 %  

Η  παροχή των υπηρεσιών θα υλοποιηθεί  όπως ορίζεται  στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
(αναλυτική αναφορά των υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με την διακήρυξη).

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι το ένα (1) έτος .

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……../……../……..                                                   ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  ……../……../……..

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η σύμβαση διέπεται από τις  διατάξεις του  Ν.4412/06 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και του 3850/2010(Α΄84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

Το ποσό της συνολικής δαπάνης θα καταβληθεί στον δικαιούχο σε ευρώ μετά τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από τον Πάρεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4152/2013.

Ο  προμηθευτής  υπέβαλε  την  υπ΄  αριθμ.  …………………………………………………… εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  της
………………………………………………………………………………………… ποσού …………........

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ









i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης  είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

iv Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α),  «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της  σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α) “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από  εγκληματικές  δραστηριότητες  και  της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν.  4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και  καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  προστασία των
θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 





xiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέα  έκδοσης,  επακριβή στοιχεία  αναφοράς  των εγγράφων)  που  παρέχουν  τη  δυνατότητα  στην  αναθέτουσα αρχή ή  στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση. 
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