
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αρ. 21/2022 
 

 
ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών 

(01/01/2023 έως 31/12/2023), στα  Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  προϋπολογισμού 

2.760,00 € με ΦΠΑ 24%.» 

 

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ ’αριθ. 264/21ης/29-06-2022 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την Παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, στα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

- Την αριθ. πρωτ. Λ 566/30-06-2022 έγκριση πολυετούς υποχρέωσης ποσού 2.760,00 

ευρώ (ΚΑΕ 0412) για το έτος 2023. 

- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με (ΑΔΑ:6ΜΩΧΟΞΝ2-Ο8Ψ & 

ΑΔΑΜ:22REQ010942072) και εγκεκριμένο με (ΑΔΑ:Ψ0ΤΞΟΞΝ2-ΩΜΡ & 

ΑΔΑΜ:22REQ010942106). 
 

Σας καλεί να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, για την 

παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας  
συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών και συνολικού  προϋπολογισμού  2.760,00 € με ΦΠΑ 24%. 

 

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος ΑμεΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Μεγάλο 

Κεφαλόβρυσο)  από  27/09/2022  μέχρι 03/10/2022    και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν την 

04/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το κέντρο. 

 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές. 
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Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ  

 

 

Τμήμα: Προμηθειών  

Πληροφορίες: Ζιώγας Σ-Κούρος Γ.    

Τηλέφωνο: 24413-50312-2431350916  

FAX: 24410-25489  

E-mail : kkpthessalyziogas@gmail.com  

Website: www.kkpthessaly.gr/   

http://www.kkpthessaly.gr/


ΑΔΑ: 6Ω3ΨΟΞΝ2-8ΒΒ



1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης  είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στα 

Παραρτήματα του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι υπηρεσίες θα 

παρέχονται από τον Ανάδοχο στην έδρα του κάθε παραρτήματος. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμέτοχης  στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς  που έχει 

προσκαλέσει η αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν την προσφορά τους, εφόσον 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και  έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  
 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (Άρθρο 14 του Ν.3850/2010) 

 

1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας  παρέχει 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. (βιβλίο 

γραπτών υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας). Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.  

2. 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 μέσων ατομικής προστασίας,  καθώς και 

διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά 

οργάνωσης της  παραγωγικής δραστηριότητας.  

Β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των τεχνικών μέσων, των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους. Επιβλέπει την εφαρμογή 

των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, 

ενημερώνοντας σχετικά τη διεύθυνση της επιχείρησης.  
 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρο 15 του Ν.3850/2010) 

 

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός ασφαλείας έχει υποχρέωση :  

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, εφόσον απαιτούνται, να 

ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 

ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων, 

Γ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την  διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.     

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός ασφαλείας έχει 

υποχρέωση :  

Α) να  μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και να  τους ενημερώνει και τους 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 της εργασίας.  

3) Η  άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ' αυτόν από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων , πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησης του ως 

τεχνικού ασφάλειας  
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4. 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  

αρμοδιότητας του δεν μπορεί  να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του τεχνικού  ασφαλείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη . 

5. Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει  υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.  

 
 
 
 

Ειδικότερα  ελέγχει και κάνει υποδείξεις σχετικά με:  
 

 Την καταλληλόλητα των κτιρίων που στεγάζουν χώρους εργασίας συμπεριλαμβανομένων 

δαπέδων, οροφών, στεγών, θυρών, πυλών, διαδρόμων και παραθύρων, 

 την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του «Κανονισμού Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»,  

 την ύπαρξη οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/88 «Κανονισμός 

Παθητικής Πυροπροστασίας κτιρίων»,  

 τον κατάλληλο, επαρκή και σε καλή κατάσταση εξοπλισμό κατάσβεσης πυρκαγιάς και 

εφόσον χρειάζεται την ύπαρξη πυρανιχνευτών και συστημάτων συναγερμού σύμφωνα με το 

Π.Δ. 71/88 «Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας κτιρίων»,  

 τον επαρκή εξαερισμό κλειστών χώρων εργασίας,  

 την απαγωγή παραγόντων (σκόνες, καπνοί, ατμοί, αέρια)( Π.Δ 16/1996), 

 τη διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας των χώρων εργασίας ανάλογα με την φύση της 

εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της,  

 τον τακτικό και επαρκή φωτισμό των χώρων εργασίας,  

 τον τακτικό καθαρισμό και την συντήρηση των τόπων εργασίας,  

 την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης,  

 την κατάλληλη και επαρκή σήμανση της επιχείρησης. 

Οτιδήποτε άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, και δεν αναφέρετε παραπάνω.  
 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Άρθρο 20 του Ν.3850/2010) 

 

 

1.Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους 

να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους να συνεργάζονται με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον αντιπρόσωπο 

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 ο 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 στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον Επιθεωρητή 

Εργασίας και μόνο. 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ( ΕΞ.Υ.Π.Π.) (Άρθρο 23 του 

Ν.3850/2010) 

 

1.Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας μπορούν να παρέχονται σε μια επιχείρηση και από ατομικές 

επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, 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 ασφάλειας, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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 2.Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να 

κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 3. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π.  προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας , πρέπει να 

διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό 

αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις 

της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες 

συμβάλλονται. 

 4.Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 

μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για τη διενέργεια 

μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. 

Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση. 

 5. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π  υποχρεούνται να τηρούν  φακέλους για κάθε μια επιχείρηση με την οποία  

συμβάλλονται στους οποίους καταχωρούνται  αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή 

εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις πρέπει να καταγράφονται από την 

ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. 

 

6. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας με το χρόνο 

απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων υποβάλλουν στην 

αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο 

δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία 

υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 

7.Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης παραγράφου  έχουν και τα άτομα εκτός των 

επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας. 

8.Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά 

τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 

9. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π.   υποχρεούνται να θέτουν στην διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας 

κάθε στοιχείο που τους ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση την σχετική σύμβαση. 

 

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

  

1.Καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται  να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

2.Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της ανατιθέμενης υπηρεσίας ο ανάδοχος θα 

κηρύττεται έκπτωτος. 

3.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

4.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

5.Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

6.Με την συμμέτοχη του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς)  

δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν. 

6.Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί η ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας ( μεταφοράς κτλ) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση 

εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

  

5. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Άρθρα 11,12 & 13 του Ν.3850/2010) 

 

Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας  πρέπει να  είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

των άρθρων 11,12 & 13 του Ν.3850/2010. 
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6. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

Η παροχή υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας, θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/18-10-1985, τ. Α΄) περί «Υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3850/10  

2. Το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/21-6-1988, τ. Α΄)  

3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988, τ.Β΄) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/14-3-

1989  

τ. Α΄)  

4. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996, τ. Α΄)  

5. Το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/26-5-1999 τ. Α΄)  

6. Το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/3-8-1999, τ. Α΄)  

7. Τις διατάξεις του Ν. 3144/03 (ΦΕΚ 111/03 τ.Α’) 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 36  Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-04-2013) 

10. Την 12370/1435/22-04-2013 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  
 
 

 
7. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3850/2010 οι ώρες εργασίας του ΤΕΧΝΙΚΟΎ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ καθορίζονται από την κατηγορία της κάθε επιχείρησης και τους εργαζομένους 

που απασχολεί. 

Για τα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ισχύουν τα εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
 

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Κ.Κ.Π.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Β 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΑΘΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΧΒ 

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) 

40 0,4 16 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ) 

49 0,4 19,60 

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ) 

7 0,4 2,80 

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 70 0,4 28 

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

64 0,4 25,60 

 ΣΥΝΟΛΟ 230  92 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ   

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ 12 
ΜΗΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ ΦΠΑ  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  
 
 

1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΩΡΑ 
92 30,00€ 

 

2.760,00€ 

 

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΝΤΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ   

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει χαμηλότερης τιμής. Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την 

συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη (αν την υπερβαίνει αποκλείεται).  

2. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά  θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016. 

3. Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ και  θα ισχύουν για  180  ημέρες. 

4. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι  προσφέροντες θα  αποβάλλονται  

από την διαδικασία. 

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας, αν αφορά μέρος 

της ζητούμενης υπηρεσίας θα αποκλείεται.  
2. Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία. 

3. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από  τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί 

σε  διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες η επουσιώδη 

τυπικά σφάλματα. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε 

στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το άρθρο 106 του 

Ν.4412/2016. 

5. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού 

6. Ο ανάδοχος/η θα διαθέτει ο ίδιος τον απαραίτητο εξοπλισμό που τυχόν χρειαστεί για την 

άσκηση των καθηκόντων του. 

7. Τα έξοδα μετακίνησης του/της αναδόχου από και προς τα Παραρτήματα  βαρύνουν τον ίδιο 

και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει προς την αναθέτουσα αρχή πέραν του ποσού της προσφοράς 

του. 

8. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, χωρίς την 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής 

9. Ο συμβατικός χρόνος θα είναι έως 31/12/2023  και θα αποδεικνύεται από το παρουσιολόγιο 

που θα υπογράφεται από τον Τεχνικό ασφαλείας  και τον υπεύθυνο των παραρτημάτων.  

10. Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ.   ο ανάδοχος τεχνικός ασφαλείας  θα υπογράψει σύμβαση για 

είκοσι μήνες, αν δεν προσέλθει μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα για την υπογραφή της 

σύμβασης  η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει τον επόμενο μειοδότη.  

11. Το ωράριο επισκέψεων του τεχνικού ασφαλείας, θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του  με 

τους κατά τόπους υπεύθυνους των Παραρτημάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας, το πρόγραμμα 

θα το καθορίζει η αναθέτουσα αρχή.   

12. Ο  ανάδοχος τεχνικός ασφαλείας  θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που θα  του ζητηθούν 

από την επιθεώρηση εργασίας η οποία θα  ελέγξει και το νομότυπο της ανάθεσης. 
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13. Σε περίπτωση κακής ή ελλιπούς  εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ο ανάδοχος 

τεχνικός ασφαλείας  θα κηρύττεται έκπτωτος.  

14. Αν ο εργοδότης  διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας, 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον 

εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 

μόνο. ( παρ.4 άρθρο 20 Ν3850/2010). Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας δεν θίγουν 

την αρχή της ευθύνης του εργοδότη (παρ. 3 άρθρο 42 Ν.3850/2010). 

15. Ο  ανάδοχος τεχνικός ασφαλείας  στο τέλος κάθε  μήνα και για τις υπηρεσίες που παρείχε 

μέσα σε αυτόν θα εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα  λαμβάνει το αναλογούν 

ποσό μετά την έκδοση του εντάλματος και  μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών. 

16. Ο  ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
 

Η παράδοση-παραλαβή της εργασίας θα γίνετε  στα κατά τόπους Παραρτήματα  του 

Κ.Κ.Π.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ήτοι:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>  ΔΟΜΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>  ΔΟΜΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α <Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ ΛΑΡΙΣΑΣ>  ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμε.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του 

διαγωνιζομένου  (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον 

οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής: 

 
ΠΡΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ  

ΥΠΟΨΗ : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     

THΛ : 2431350916 

  Τ.Κ 42100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 21/2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η 03/10/2021 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    δυο (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   

φάκελοι οι   οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   

το    περιεχόμενο  αυτών ( δικαιολογητικά συμμετοχής και  οικονομική προσφορά). 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής. 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην 

περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθεί  έκπτωτος. 
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β) Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016 

γ) Έλαβε πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην 

κατοχή τους. 

ε ) Διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό σε αριθμό,  με επιστημονική εξειδίκευση,  τα μέσα  και τον   

εξοπλισμό που απαιτεί η νομοθεσία.(αφορά εταιρείες) 

  

2)  Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

3)  Ασφαλιστική  ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 
 

4) Πτυχίο Α.Ε.Ι Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ή Χημικού 

Μηχανικού ή Χημικού  ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή 

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής.  

 

5)  Αν είναι  ΕΞ.Υ.Π.Π. να διαθέτουν την σχετική άδεια και τα σχετικά πιστοποιητικά  σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις και να αποδεικνύεται το  νομικό καθεστώς,  ο νόμιμος εκπρόσωπός,   

καθώς  και τα τυπικά  και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που έχουν ορισθεί για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση.  

 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  

διαγωνιζομένου.  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ  

Φ.Π.Α 

 

 

1 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΩΡΑ 
92   

 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : …………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016 

 

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                                     

ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 



ΑΔΑ: 6Ω3ΨΟΞΝ2-8ΒΒ


		2022-09-27T11:01:24+0300
	Athens




