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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής
Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800,00 €, συμπ. ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018)
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησηςεπικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «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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9. Τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
139/τ. Α΄/31-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
10. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.
11. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής.
12. Την με αριθμό 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής: Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
13. Την υπ’ αρ. 1002357/2020 (ΦΕΚ 1077/Υ.Ο.Δ.Δ/29-12-2020) Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής: Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
14. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ.
112945/30.12.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
15. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 ( ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2021.»
16. Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/02-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αρ. 50067/28/27-10-2017 (ΦΕΚ 3952/τ. Β΄/10-11-2017) Απόφαση της Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ηλεκτρονική βάση
καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού
Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 16974/758/1503-2018 (ΦΕΚ 1242 /τ. Β΄/ 04-04-2018) Απόφαση.
18. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/23-10-2014).
19. Το από 03-02-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών,
σύμφωνα με το οποίο δίνεται η σχετική εντολή στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας που θα αφορά τις Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.
20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 89943 /03-02-2021 έγγραφό μας στη Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
21. To υπ’ αρ. πρωτ. 142651/22-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
22. Το υπ’ πρωτ. 196792/11-03-2021 έγγραφό μας στη Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
23. Το υπ’ αρ. πρωτ. 213070/17-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 493/2021 (ΑΔΑ:691Φ7Λ7-Δ94) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας των
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800,00
€, συμπ. ΦΠΑ, (πολυετής υποχρέωση). Αποφάσισες
25. Την υπ’ αρ. πρωτ. 266908/06-04-2021 (ΑΔΑ: 95ΓΞ7Λ7-ΞΜΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ008414561)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1976 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής.
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26. Η ανωτέρω δαπάνη, προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.800,00 €, συμπ. ΦΠΑ (πολυετής
υποχρέωση) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901, του Ειδικού Φορέα 03072, προϋπολογισμού
έτους 2021 με ποσό 3.600,00 € και τον προϋπολογισμό έτους 2022 με ποσό 1.200,00 €.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο
της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της
Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος,
Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100371, 213 2100359, μέχρι την 19 - 04 - 2021 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800,00 €, συμπ. ΦΠΑ.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής.
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.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, όπως αυτές
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/02-06-2010), για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής, χρονικής
διάρκειας ενός (1) έτους και τουλάχιστο 140 ωρών.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις και τους εργαζόμενους
των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής, και θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη
στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες ούτως ώστε αυτές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την ασφάλεια
των εργαζομένων.
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Η παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στους «Ειδικούς όρους - Υποχρεώσεις Αναδόχου» του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.
Ο ανάδοχος θα παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Τα κτήρια με τον αντίστοιχο αριθμό υπαλλήλων, στα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο
Ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
Α/Α

1

2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

5

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

12

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

1

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

19

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

35

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ Δ.Τ.
ΑΘΗΝΩΝ

23

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ Δ.Τ.
ΑΘΗΝΩΝ

24

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ
Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

11

Σύνολο υπαλλήλων Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών

Α/Α

1

2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ισόγειο

10

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - 2ος, 3ος

20

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ - 1ος όροφος

9

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ισόγειο, 2ος, 3ος όροφος

ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 294, ΑΙΓΑΛΕΩ

130

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ισόγειο

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
80 & ΤΣΟΚΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 82,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
17
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ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2ος όροφος

3

ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ -2ος όροφος

6

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ισόγειο και 3ος όροφος
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, Ισόγειο, 1ος, 3ος όροφος
3

Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ισόγειο

17
21
0

ΗΡΩΩΝ ΠΟ ΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
78, ΕΛΕΥΣΙΝΑ

2
Δ/ΝΣΗ Παιδείας, Τμήμα Εκπ. Θεμάτων - Ισόγειο
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ισόγειο

2

ΑΥΤ/ΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜ. Π.Π. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ισόγειο

3

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Ισόγειο

2

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕ
Δυτικής Αττικής- 1ος

3

4

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

23

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ & Β.ΛΑΣΚΟΥ,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

5

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ και ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΔΑ

0

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Τ.
ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ, ΣΥΝ.
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΜΑΝΔΡΑ

6

ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

0

ΓΛΥΦΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

7

Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

8

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΠΕΟΑΘ),
ΜΑΝΔΡΑ

8

ΤΜΗΜΑ KTEO ΜΕΓΑΡΩΝ

3

ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ
(38ο χλμ ΠΕΟΑΚ μεταξύ
Μεγάρων και Ν. Περάμου)

9

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

3

ΘΕΣΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ

10

ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3

Ελπίδος 5, Αγία Μαρίνα
Ασπρόπυργος

Σύνολο υπαλλήλων Π.Ε Δυτικής Αττικής

158

Το σύνολο του προσωπικού δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις του
προσωπικού αλλά και αλλά και τις προσλήψεις οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του
χρονικού διαστήματος της σύμβασης.
Το ανθρώπινο δυναμικό (Μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι) που
απασχολείται στις Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής συνολικά είναι 288
υπάλληλοι, εκ των οποίων 130 υπάλληλοι απασχολούνται στην Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και
εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας και 158 υπάλληλοι απασχολούνται στην Π.Ε.
Δυτικής Αττικής, εκ των οποίων 11 υπάλληλοι εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία επικινδυνότητας και
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 606d7296da5ff52cd9518cfa στις 07/04/21 13:02

οι υπόλοιποι (147 υπάλληλοι) εντάσσονται στην Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας, σύμφωνα με το
Ν.3850/2010.
Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τεχνικού Ασφαλείας θα
καταρτισθεί με την υπογραφή της Σύμβασης και θα υποβληθεί και θεωρηθεί μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε.)
H παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας θα διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
κυρίως από το Ν.1568/85 [ΦΕΚ177/Α], το Π.Δ. 294/88 [ΦΕΚ138/Α], το Π.Δ. 16/96 [ΦΕΚ 10/Α],
το Π.Δ. 17/96 [ΦΕΚ 11/Α], τον Νόμο 3850/10 [ΦΕΚ 84/Α] και την υπ’ αριθμ. οικ. 32205/Δ10.96
Υ.Α.
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
οικονομική προσφορά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέτουν έγγραφες προσφορές (εις
διπλούν), σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ
ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα και στην όψη του να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού
4.800,00 €, συμπ. ΦΠΑ.
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail,)
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να περιέχει τα κάτωθι:


Οικονομική προσφορά (εις διπλούν),



Υπεύθυνη Δήλωση_ Α (εις διπλούν), της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 Δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και του
Παραρτήματος αυτής.
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση Α δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Α΄ του
Παραρτήματος Β΄ .



Δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβληθούν με την προσφορά (εις διπλούν):
1) Απαιτούμενος τίτλος σπουδών Τεχνικού Ασφαλείας
2) Βεβαίωση/Πιστοποιητικό εγγραφής στην Ηλεκτρονική Βάση του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Ο.Π.Σ. - Σ.ΕΠ.Ε.).
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3) Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
4) Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
Σημείωση: Τα εν λόγω (3) και (4) ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεικτά εφόσον
είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
5) Υπεύθυνη Δήλωση Β (εις διπλούν), στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση Β δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β΄ του
Παραρτήματος Β΄ .
6) Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, μέσω των οποίων να αποδεικνύεται η νόμιμη
σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα αποδεικτικά
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Σε περίπτωση ατομικής
επιχείρησης απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος
Σημείωση: Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται
στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της και θα αφορά
τουλάχιστον 140 ώρες εργασίας.
Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τεχνικού Ασφαλείας θα
καταρτισθεί με την υπογραφή της Σύμβασης και θα υποβληθεί και θεωρηθεί μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε.)
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε
περίπτωση απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει
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ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου που αφορά την παρούσα
Πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η επίβλεψη της τήρησης του προγράμματος επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας, θα
πραγματοποιείται από τον εκάστοτε Υπεύθυνο Κτηρίου.
Ο Υπεύθυνος Κτηρίου οφείλει να εκδίδει, βεβαίωση σχετικά με την τήρηση του προγράμματος
επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας, μόνο για τους μήνες που υπάρχει προγραμματισμένη
επίσκεψη του Τεχνικού Ασφαλείας στο κτήριο, βάση του θεωρημένου προγράμματος, την οποία θα
διαβιβάζει στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας, θα
πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ειδών και υπηρεσιών της Δ/νσης
Οικονομικών Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, που θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο παροχής των
υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
υπηρεσιών, με βάση τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των Υπεύθυνων Κτηρίων.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα, μετά την παροχή των
υπηρεσιών και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, υπό
την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο:
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901 με ποσό 3.600,00 € προϋπολογισμού έτους 2021 και με
ποσό 1.200,00 € προϋπολογισμού έτους 2022, του Ειδικού Φορέα 03072.

6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 20 - 04 - 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-082016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από την
Υπηρεσία.
Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος), και στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS KAPRALIS
Ημερομηνία: 2021.04.07 14:25:57 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Παναγιώτα Παπαθανάση

Κοινοποίηση:
- Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
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Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
email: site@patt.gov.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση:
α) να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας,
καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας,
β) να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων και επιβλέπει την
εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων.
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
να αναφέρει στην Υπηρεσία 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,
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 ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει την υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι 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.
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Ο Τεχνικός Ασφαλείας, θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση για τη συμπλήρωση και την
κατάθεση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται στις κατά τόπους αρμόδιες
υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας, λαμβάνοντας Αριθμό Πρωτοκόλλου Κατάθεσης από κάθε
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Ο Τεχνικός Ασφαλείας, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης που θα προκύψει, και με βάση τα
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούται να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή Ειδικό
Βιβλίο Υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας σελιδομετρημένου και θεωρημένου από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Πόλη

Οδός

Τηλέφωνο

Fax

Αριθμός

Τ.Κ

Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
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Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της υπ’ αρ.: …..……/……-…….-2021 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των παραρτημάτων αυτής, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
Τεχνικού Ασφαλείας των Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800,00 €, συμπ.
ΦΠΑ.
Ημερομηνία:

……… - ………….-2021
Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Β΄

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Πόλη

Οδός

Τηλέφωνο

Fax

Αριθμός

Τ.Κ

Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
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(Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………………………...)
δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ημερομηνία:

……… - ………….-2021
Ο – Η Δηλ………..
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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