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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς
Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 2366/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής (ΑΔΑ: 9Π9Δ7Λ7-8ΚΕ) και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 936035/05-11-2021 Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛΛ37Λ7-Δ5Ο ΑΔΑΜ:21REQ009492029), που αφορούν στην παροχή
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και
Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να
υποβάλουν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών για ένα (1) έτος» έγγραφη οικονομική
προσφορά στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατ. Αττικής, 17ο Χλμ Λ. Μαραθώνος,
Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-82016) έως την 17-11-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων
επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (9.791,04€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (7.896,00€ πλέον Φ.Π.Α.), η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1)
έτος και περίπου 329 ώρες απασχόλησης.
Η διαδικασία της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021ι.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και να έχει τα τυπικά προσόντα
όπως περιγράφονται στα άρθρο 11 και 12 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/02-06-2010), να είναι
εγγεγραμμένος στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, που
λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 50067/28 (ΦΕΚ 3952/τ.Β΄/1011-2017), Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας, σύμφωνα με το Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/18-10-1985), το Π.Δ.16/1996
(ΦΕΚ 10/τ.Α΄/18-01-1996), το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/18-01-1996) όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/ τ.Α΄/03-08-1989), το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/21-06-1988), το Ν.
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3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/02-06-2010) και την Υ.Α. αρ. οικ. 32205/ Δ10.96/ 02-10-2013 (ΦΕΚ 2562/
τ.B΄/11-10-2013), θα αναλάβει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
• Να ελέγχει τις συνθήκες εργασίας στις υπηρεσίες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου
Τομέα Αθηνών και να παρέχει συμβουλές για την βελτίωση τους και γενικότερα για την
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
• Να συμβουλεύει για τη σωστή επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας και να ελέγχει την
ορθή χρήση τους.
• Να εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τις εγκαταστάσεις Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών.
• Nα συνδράμει τις ανωτέρω υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στη σύνταξη των σχεδίων
διαφυγής σε περίπτωση σεισμού.
• Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των
εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας (π.χ. θέματα πρόληψης ατυχημάτων,ασκήσεις
πυρασφάλειας, εκκένωσης κτιρίων κ.α).
• Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα πρέπει να αναλάβει την υποχρεώση για τη συμπλήρωση και την
κατάθεση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται στις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασάις, λαμβάνοντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Κατάθεσης από κάθε
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι καθαρά συμβουλευτικός.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα αναλάβει την επιθεώρηση των κάτωθι κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι
υπηρεσίες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών:
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17ο ΧΛΜ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη
Νταλαλούμι, Παιανία
Αγαμέμνωνος 48, Αχαρνές
Λ. Καπανδριτίου - Καλάμου 62, Καπανδρίτι
Κλεισθένους 35, Σταυρός, Αγ. Παρασκευή
Λ. Αθηνών – Σουνίου 118, Σαρωνικός
Όλυμπος Καλυβίων Θορικού, Καλύβια
Εργοτάξιο Καπανδριτίου (31ο χλμ Αθηνών-Λαμίας)

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι
2. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι
Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά το σύνολο του προσωπικού των Π.Ε. Ανατολικής
Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο ανέρχεται σε 423 άτομα. Πιο
συγκεκριμένα, το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ανέρχεται
σε 240 άτομα, εκ των οποίων τα 40 άτομα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ η οποία ολοκληρώνεται στις
31/12/2021. Αντίστοιχα, στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών το ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται σε

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 618a4986b63716eba1c2aa17 στις 09/11/21 14:29
2/5

21PROC009505825 2021-11-09
183 άτομα, εκ των οποίων τα 38 άτομα απασχολούνται με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ η οποία
ολοκληρώνεται στις 31/12/2021. Το σύνολο του προσωπικού μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα
με τις αποχωρήσεις του προσωπικού αλλά και τις προσλήψεις οι οποίες πρόκειται να
πραγματοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης.
Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της
σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας).
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και θα
αποδίδεται από τον ανάδοχο.
Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών (εις
διπλούν), εντός του ανωτέρου φακέλου, ήτοι:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Σημειώνεται:
Η υποχρέωση προσκόμισης του αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.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.
Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
ή
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ
μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο
άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις:
i. φορολογικές του υποχρεώσεις, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
ii. εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν
εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
3. Δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα
πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται έναρξη
επιτηδεύματος.
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Το αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνεται
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), υποβάλλονται
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή,
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του προσφέροντος
οικονομικού φορέα (με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου), χωρίς να
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην
οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους έλαβαν γνώση και αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

5.

Απαιτούμενος Τίτλος Σπουδών

6.

Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στην Ηλεκτρονική Βάση του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Ο.Π.Σ – Σ.ΕΠ.Ε.)

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα
09:00 π.μ. από το αρμόδιο Τμήμα, (Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., 1ος ορ.,
17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής ,οικονομικού έτους 2021, Ειδικός Φορέας 05072 και ΚΑΕ 087901
«ΛΟΙΠΈΣ ΑΜΟΙΒΈΣ ΌΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΎΝ ΕΙΔΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ».
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από τον αρμόδιο
υπάλληλο Π. Λινάρδο, τηλ. επικοινωνίας 213-2005166.

Κοινοποίηση:
1.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής
Αττικής

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου
Τομέα Αθηνών
3.Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
email: site@patt.gov.gr

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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