ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020
Αρ. Πρωτ. 885

Πληροφορίες: Βασίλειος Παπαβασιλείου
Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 11
106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 211 103 9604
Fax:
210 36 15 531
E- mail: supplies@hfisc.gr

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού
ασφαλείας».
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΝΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Δ.Σ.), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία έχει
συσταθεί δυνάμει του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
προκειμένου να προβεί στην ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, συνολικής
εκτιμώμενης δαπάνης 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έχοντας υπόψη ότι η
ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τον Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.06.2014), όπως ισχύει «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’), όπως ισχύει, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄), όπως ισχύει «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
4. Τον Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/Α΄), όπως ισχύει «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»
5. Τον Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄), όπως ισχύει «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
6. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α' 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων —
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) —
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
7. Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄), όπως ισχύει «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
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8. Τον Ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει και ιδίως το Κεφάλαιο Γ΄ αυτού «Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή
δαπανών δημοσίου»
9. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ ΑΙ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο
Μισθολόγιο- Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015).
10. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
11. Το Ν. 4110/2013, άρθρο 23 παρ. 2,(ΦΕΚ Α' 17/23-01-2013) και τις τροποποιήσεις
στον ΚΦΑΣ.
12. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
13. Το Π.Δ. 205/1998 (Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/15.07.1998), όπως ισχύει «Περί ορισμού του
περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,
14. Το Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α΄), όπως ισχύει «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
15. Το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016), όπως ισχύει «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες»,
16. Τις
υπ’
αριθ.
2/67/265/0004/30.10.2015
(Φ.Ε.Κ.
799/ΥΟΔΔ/2015),
2/68046/0004/25.09.2017 (Φ.Ε.Κ. 476 /ΥΟΔΔ /2017) και 11287ΕΞ2020 /30.01.2020
(Φ.Ε.Κ. 66 /ΥΟΔΔ /2020) Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
17. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου
(Φ.Ε.Κ. 3864/Β΄/03.11.2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 10/3/2019
Απόφαση του Προέδρου του Ε.Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 4196/Β΄/19.11.2019),
18. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 4088/Β΄/20.12.2016),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 444/22.05.2017 Απόφαση του Προέδρου του
Ε.Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3651/Β΄/17.10.2017),
19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»
20. Την υπ’ αριθ. 746/11-07-2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
Προέδρου Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου «Συνδρομή στην Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή “Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο” (Ε.Δ.Σ.) από την Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 3092/Β’/30-07-2018),
21. Την υπ’ αριθ. 4/3/21.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.
(Φ.Ε.Κ. 3905/Β΄/06.11.2017) «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. προς τον
Πρόεδρό του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Δ.Σ.»,

22. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/1781) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
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Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»,
23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 767/24.06.2020 πρωτογενές αίτημα της Προϊσταμένης του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης,
24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 806/03.07.2020 (α/α 59) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ
Ω8ΧΧ465ΔΨ9-ΨΙ5) και
25. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 822/09.07.2020 έγκριση δαπάνης,

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά στο
αντικείμενο της παρούσας με τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία:
Τεχνική περιγραφή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σύνολο εκτιμώμενου Προϋπολογισμού 1.000 € για δύο έτη.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (βλέπε Παράρτημα Ι).
Α. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η υποβολή της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Σ. και έως ώρα 15.00.
Η προσφορά θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική αποστολή σε
σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της αναθέτουσας αρχής Αμερικής 11 Αθήνα (Γραμματεία
– Πρωτόκολλο), ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:
 Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,
 Την πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ),
 Τον πλήρη τίτλο και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος,
 Το θέμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
 Τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
 Την ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο προσφέρων οφείλει μαζί με την προσφορά του να καταθέσει υποχρεωτικά τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
i.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει και θα δηλώνεται ότι: πληροί τις
προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δε βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 και του άρθρου 74 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75
(εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).
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Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να παρέχουν στην
αναθέτουσα αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης, όσο κατά την εκτέλεση αυτής.
ii.

iii.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει και θα δηλώνεται ότι:
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της,
 τα στοιχεία στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
 θα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης κατά την
υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν ως ανάδοχοι
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας,
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως, επί ποινή αποκλεισμού.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο υποψήφιος ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να προσκομίσει τα
κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της
επιλογής του:
a. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Ατομική
Επιχείρηση στο όνομα του ιδιοκτήτη της απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
ΠΊΝΑΚΑΣ 1 – Έλληνες Πολίτες
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται
αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του
Διαγωνισμού, αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι
την επίδοση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι:
 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
Α. για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Β. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας,
 Δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.
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3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης
και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος
θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής)στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από
τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

b. Προκειμένου περί υπογραφής συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο Νομικό Πρόσωπο
απαιτούνται τα εξής έγγραφα:
ΠΊΝΑΚΑΣ 2 – Νομικά πρόσωπα
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την
οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλματός του κατά
την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου ότι εξακολουθεί
να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την επίδοση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού
σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο
πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γ.Ε.ΜΗ., περί καταχώρησης
του καταστατικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από
το οποίο να προκύπτει ότι:
 Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
Α. για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Β. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης,
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας
χρεωκοπίας,
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Δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε
η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του
διαγωγή.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό πτώχευση , εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο
καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή,
από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του
6. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η
εκπρσώπηση του Υποψηφίου Αναδόχου και η τήρηση των
προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη
σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του.
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένος
στην ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Κορλίρας

6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων», το Ε.Δ.Σ. έχει υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία. Συνεπώς, οφείλει να χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων»
 Π.Δ. 17/1996 «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»
 Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»
 Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 Υπουργική Απόφαση 50067/28/27.10.2017 (ΦΕΚ Β/3952/1Ο-11-2017)—
«Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας μέσω ΟΠΣΣΕΠΕ»
 Υ.Α. 43323/198317-8-2018 (ΦΕΚ 3509/8721-8-2018)— «Κύρωση του οριστικού
ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία
και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων» (Α' 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει.
 Εγκύκλιος με Αρ. πρωτ. 2456/246 12013 — «Απασχόληση τεχνικού ασφαλείας
σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας» Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής
της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το παρόν αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης). Η
συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της σύμβασης για 2 έτη ανέρχεται στο ποσό των
806.45 € πλέον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 24%. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
κατατάσσονται στον ακόλουθο Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (cpv)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπηρεσίες
τεχνικού
ασφαλείας
για 2 έτη

cpv

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.

7131210-8
Υπηρεσίες
παροχής
συμβουλών
σε
θέματα υγείας και
ασφάλειας

806,45

193,55

1.000,00

Ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα ανάλογα με το
είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:
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A. Πτυχίο Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 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 Ελλάδας. (Τ.Ε.Ε.)
B. 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,
C. Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών
του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των
Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).

Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους
τεχνικούς των περιπτώσεων α' και β' τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της
περίπτωσης γ' τουλάχιστον πενταετή.
Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης
σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών,
σύμφωνα με το άρθρο 22του ν. 3850/2010 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία
ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 μειώνεται ως εξής:
α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α' και β' κατά ένα έτος,
β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ' κατά τρία έτη.
Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά
της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.
Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4
του άρθρου 8 του ν.1599/86 ότι είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική βάση
καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Τα σχετικό
δικαιολογητικό θα κατατεθεί σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην Πρόσκληση
Ενδιαφέροντος.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (με βάση το
Ν.3850/2010)

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. Ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί τις γραπτές
υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετράται και θεωρείται
από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση
ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφαλείας:
α) 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,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και 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 τη διεύθυνση της επιχείρησης.
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφαλείας έχει
υποχρέωση:

1.

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας
και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή
τους,
β)να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
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γ) 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,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφαλείας
έχει υποχρέωση:

2.

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 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,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης
των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

3.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία

απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον
εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία σύμβασης του
τεχνικού ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

4.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία του Ελληνικού
Δημοσιονομικού Συμβουλίου κειμένων στον 5ο όροφο επί της οδού Αμερικής 11 στην
Αθήνα, όπου απασχολούνται 15 υπάλληλοι. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται ανά τετράμηνο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τόπος, ημερομηνία
ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα
ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Ε.Δ.Σ.)

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο
Ε.Δ.Σ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επομένη
της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση του Ε.Δ.Σ. με
αρ, πρωτ.:
……………. για την ανάθεση της παρακάτω υπηρεσίας:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ι. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΤΙΜΗΜΑ ΜΕ
ΦΠΑ

