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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

υπ΄αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

Αριθμ. φακέλου (27/22) 

Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη : 
α. Τις  διατάξεις του  Ν. 4412/08.08.16 (Α΄147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
β. Την με Αριθμ. Συν. 15η/18-05-2022 (Θέμα: 32ον) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 
γ. Την με αριθμ. πρωτ.  10608/27-5-2022,   Αρ. Δέσμευσης  3397/0 [ΑΔΑ: ΨΙ194690ΩΜ-ΔΘΑ] 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Απευθύνουμε 

 
Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών  

 

Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τo 

Νοσοκομείο Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για ένα (1) έτος, [CPV: 71317200-5 Υπηρεσίες υγείας 

και ασφάλειας] σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (παρ. Α΄)  
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.403,20€ + ΦΠΑ και βαρύνει την 
με Κ.Α.: 0439  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.   
  

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης θα είναι η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε 
σφραγισμένο  φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, 
Αθήνα Τ.Κ. 115 28) έως τη Δευτέρα 06-06-2022 και ώρα 14.00 μ.μ. αναγράφοντας: 
 
1.  Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2.  Την περιγραφή της αιτούμενης προμήθειας ή υπηρεσίας, 

  

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Τμήμα: Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση: Βασ  Σοφίας 80 Τ.K. 11528  
Πληροφορίες: Ολ. Γιαγιάκου   
Τηλέφωνο: 210 33 81 138 
e-mail: promith@hosp-alexandra.gr 

 
 
 
Αθήνα: 30-05-2022 
 
Αρ.  Πρωτ: 10764 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 

 
1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. ΚΗΜΔΗΣ   
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
Προς :  
 
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
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3.  Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, 
4.  Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
5.  Τα στοιχεία του αποστολέα, 
6.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 
 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ημέρα Τρίτη 07/06/2022 και ώρα 10:00 και θα 
αξιολογηθούν από τα Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 
 
Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες 

λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για 

τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου.  

ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε 

σύμφωνα με αυτούς. 

iii. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση η ακύρωση του διαγωνισμού. 

iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από 

την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.   

v.  

Τεχνική προσφορά : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά  που τεκμηριώνουν την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού  φορέα  σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της  παρούσης. 

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης) 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 

χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 

δεκτές. 

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει 

εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011).  
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα 

παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

 α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή  

του.  Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  ββ)   στις  περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο,  καθώς και όλα τα μέλη   του   

Διοικητικού   Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

συμβουλίου 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο 

υποβολής του) 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό 

θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του) 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το  ισχύον καταστατικό της εταιρείας  από  όπου προκύπτουν 

τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του) 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών  

από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο 

αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα  ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε 

φάση αυτής.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του  

Νοσοκομείου. www.hosp-alexandra.gr  στην διαδρομή: Ενημέρωση →  Προκηρύξεις → 

Προμήθειες →  απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 27/22 ). 

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι  μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών  στο 

email: promith@hosp-alexandra.gr αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της 

εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής (ή του αρμόδιου τμήματος). Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.  
 

Υπογραφή σύμβασης: 

http://www.hosp-alexandra.gr/
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Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται 
ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
υπογραφής της με μονομερές δικαίωμα παράτασης δύο επιπλέον μηνών από την πλευρά του 
Νοσοκομείου.  
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης 
πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
 

Για το Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΣΠΥΡΟΣ  ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        

ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την 

ανάδειξη Τεχνικού ασφαλείας για 12 μήνες, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης δύο επιπλέον 

μηνών, από την πλευρά του Νοσοκομείου και έγγραφη ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3850/ΦΕΚ Α΄84/02-06-2010, το Νοσοκομείο έχει την 

υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.  

Στις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας θα περιλαμβάνονται όλες οι υποχρεώσεις που    

προβλέπονται στον Ν.1568 και στα Π.Δ17/96 και 294/88, όπως συμβουλές σε θέματα    

σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, προμήθειας 

μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας καθώς και η εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού κινδύνου.    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα προβλεπόμενα του Ν294/1988, του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 138/Α/21-6-1988) και του 

Ν.3580/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2014).  

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω 

από την επιχείρηση, που στο εξής ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης» (ΕΞ.Υ.Π.Π.).  

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες 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.    

Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 

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

εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις θα καταγράφονται και στα βιβλία, 

τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας 

κάθε τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 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. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της 

προηγούμενης παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν 

καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 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. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη 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 τη σχετική σύμβαση.   

 

Α.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.1.  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 ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, το 
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οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει 

υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ 

αυτό το βιβλίο.  

Α.2. Ο τεχνικός ασφάλειας 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.  

Α.3.  Ο τεχνικός ασφάλειας 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.  

Α.4.  Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απ’ ευθείας στη διοίκηση του Νοσοκομείου 

Β.  ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Β.1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση 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.2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.  

Β.3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων.  

Β.4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.  

 

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Γ.1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση 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.  

Γ.2. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.  

Γ.3,- Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από τον 

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

τεχνικός ασφαλείας.  

Γ.4.- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι 

στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα 

της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.  

Γ.5.- Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.  

ΑΔΑ: 6Ρ3Π4690ΩΜ-ΡΗΧ





[7] 
 

Γ.6.  O  τεχνικός ασφαλείας δύναται  βάση του Ν 3850/10 Άρθρο 43,  σε συνεργασία με τον 

Ιατρό Εργασίας και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου, να συντάσσει 

κατ΄ εντολή του εργοδότη, εν προκειμένω του Νοσοκομείου, την αναθεωρημένη (ΜΕΕΚ). 

Μελέτη Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Η γραπτή αυτή μελέτη αφορά την εκτίμηση 

των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαί-

τερους κινδύνους. Η εκτίμηση αυτή είναι δυναμική εξελίσσεται και πραγματοποιείται από 

τον τεχνικό ασφάλειας, ή την ΕΞ.Υ.Π.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο εργοδότης 

οφείλει να παράσχει κάθε βοήθεια, σε μέσα και προσωπικό, για την εκπλήρωση του σκοπού 

αυτού. Εν προκειμένω, λόγω του θέματος της πανδημίας του κορονοϊού, η 

επικαιροποίηση της ΜΕΕΚ είναι επιβεβλημένη. Η γραπτή εκτίμηση του 

επαγγελματικού κινδύνου, αποτελεί μια συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε 

διεξαγόμενης εργασίας από την επιχείρηση (εν προκειμένω του νοσοκομείου) με σκοπό: 

α) να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή τι θα μπορούσε να 

προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, 

β) να διαπιστωθεί κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνων να εξαλειφθούν ή 

οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, 

γ) να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν αυτά που 

πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία 

των εργαζομένων. 

Γ.7. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση και καταγραφή των κινδύνων που 

υπάρχουν στην επιχείρηση, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν, όπως κίνδυνος 

πτώσης, κίνδυνος από μηχανήματα και εξοπλισμό, κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, 

έκρηξης, κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (φυσικούς, χημικούς, 

βιολογικούς), κίνδυνος από την οργάνωση της εργασίας. 

Γ.8.  Για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα της εκτίμησης του κινδύνου από τον τεχνικό 

ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας γίνεται ποιοτικός και όπου απαιτείται και ποσοτικός 

προσδιορισμός των βλαπτικών παραγόντων, στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού αυτού, καθώς 

και τα βιολογικά αποτελέσματα της έκθεσης μέσω περιοδικών προληπτικών ιατρικών 

εξετάσεων που θα γίνονται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. 

Γ.9. Η εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης του άρθρου 42 παρ. 7 

και να εντοπίζει τη φύση του κινδύνου, το βαθμό σοβαρότητας του, τη διάρκεια έκθεσης 

των εργαζομένων σ’ αυτόν και τη συχνότητα εμφάνισής του. Επίσης κατά την εκτίμηση 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων και 

επαγγελματικών ασθενειών, που προβλέπεται στα άρθρα 14 και 17. 

Γ.10. Η γραπτή εκτίμηση του κινδύνου, τίθεται με ευθύνη του εργοδότη στη διάθεση 

εκπροσώπων των εργαζομένων, σε θέματα ασφάλειας και υγείας και αποτελεί θέμα που 

συζητείται στις κοινές συνεδριάσεις τους με τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο. 

Γ.11.Σε περίπτωση ατυχήματος εκπονούν  αρμοδίως τη διερεύνηση ατυχήματος η όποια 

αποστέλλεται στο οικείο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

Δ.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθ. 11, 12 και 13 του Ν. 3850/2010, 

ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας. Για το Νοσοκομείο που ανήκει και στις 3 κατηγορίες 

Α, Β,Γ και απασχολεί πάνω από 650 άτομα, ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να έχει τα προσόντα της 

περίπτωσης α΄ή β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 3850/2010 (εναλλακτικά):  
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  Δ.1.α). Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(ΑΕΙ), του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού κι επιπλέον κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ που 

το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 

του Νοσοκομείου, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).  

  Δ.1.β). Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού 

που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 

διαδικασία του Νοσοκομείου, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. - Οι ειδικότητες του τεχνικού ασφαλείας 

ορίζονται από το άρθρο 13 του Ν. 3850/2010. Το Νοσοκομείο ανήκει στο Κλάδο 

Οικονομικής Δραστηριότητας με Α/Α 20 υποπερίπτωση (δ) «Λοιπές Υπηρεσίες» και οι 

επιτρεπόμενες ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας είναι οι εξής : Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., 

Μηχανολόγος Μηχανικός , Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Χημικός.  

- Προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου για τους τεχνικούς των 

περιπτώσεων (Α) και (Β) τουλάχιστον διετή.  

- Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα 

επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών η προϋπηρεσία μειώνεται ως για τους 

τεχνικούς των περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά ένα (1) έτος .  

- Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή σχετικά 

πιστοποιητικά της αλλοδαπής.  

- Ο τεχνικός ασφαλείας υπάγεται απ’ ευθείας στη διοίκηση του Νοσοκομείου.  

Δ.2. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δικαιούνται εκ του νόμου να παρέχουν υπηρεσίες  

τεχνικού Ασφαλείας,   είναι  οι  καταχωρημένοι στην ηλεκτρονική βάση του ΣΕΠΕΝΕΤ, 

Τεχνικοί  Ασφάλειας Εργασίας,  Εξωτερικοί ιδιώτες μηχανικοί  ΑΕΙ – ΤΕΙ ή  αδειοδοτημένες   

εταιρείες  ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης). Οι Ειδικότητες 

τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία 

ως λοιπές επιχειρήσεις και Ιδρύματα  περιλαμβάνουν τις ειδικότητες και σχολές ΑΕΙ & ΤΕΙ. 

(Α2 Άρθρο 13 Ν 3850/10).  

Δ.3. Το απασχολούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο  (Τεχνικός Ασφαλείας ιδιώτης ή μέσω  

ΕΞΥΠΠ) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν αποδεδειγμένη σχετική 

προϋπηρεσία, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, όχι λιγότερη του έτους , καθώς επίσης 

πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ. ΕΚΕΠΙΣ, ή ισοδύναμη, ως Επιθεωρητών  Κτιρίων και Πυρασφάλειας 

και Πιστοποίηση Επιθεωρητή Ασφαλείας, Υγείας και Ποιοτικού Ελέγχου ώστε να δικαιούνται 

να καταρτίζουν τους εργαζόμενους νομίμως. Επιπρόσθετα να έχουν παρακολουθήσει 

πρόγραμμα επιμόρφωσης, σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας 

τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22, 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. (Ν 3850/10 Άρθρο  11 

παράγραφος 3).  

Δ.4. Επί ποινή αποκλεισμού  οι Τ/Α  ή οι ΕΞΥΠΠ θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση τους  για 

την παράστασή τους  ως μάρτυρες  σε ανακριτικές αρχές  σε περιπτώσεις εργατικού 

ατυχήματος.  
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Δ.5. Το απασχολούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τεχνικός Ασφαλείας ιδιώτης ή μέσω  

ΕΞΥΠΠ) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν και να διατηρήσουν σε ισχύ 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά ISO 9001:2015 

(Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης), OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018 (Συστήματα Διαχείρισης Εργασιακής 

Ασφάλειας και Υγιεινής), που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο οργανισμό αξιολόγησης από 

το ΕΣΥΔ ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό διαπίστευσης. Τα πιστοποιητικά θα έχουν ΈΚΔΟΣΗ 

προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής, και τήρησης  συμμόρφωσης  κάτ΄ ελάχιστο ενός 

έτους. 

 Δ6. Το απασχολούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τεχνικός Ασφαλείας ιδιώτης ή μέσω  

ΕΞΥΠΠ) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν και να διατηρήσουν σε ισχύ 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά BS 10012 του 

2017, (Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα).   

Δ.7.  Επί ποινή αποκλεισμού να  προσκομίσουν τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης από δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα ανάλογης δυναμικότητας (κατ΄ 

ελάχιστον 400 κλινών).  

Δ.8. Το απασχολούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τεχνικός Ασφαλείας ιδιώτης ή μέσω  

ΕΞΥΠΠ) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, ότι θα 

διενεργούν τις απαραίτητες μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων βάση της νομοθεσίας και 

διαθέτουν την υλικοτεχνική υποδομή για την διενέργεια μετρήσεων βλαπτικών 

παραγόντων, όπως αυτά καθορίζονται από τον Ν 3850/10 (Πρόσθετες αρμοδιότητες 

Τεχνικού Ασφαλείας.  ΦΕΚ Α` 102/1999. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 95  Άρθρο 5 

Ελάχιστος μη εξαντλητικός απαιτούμενος εξοπλισμός – Διενέργεια Μετρήσεων). Τα 

παραπάνω θα κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα και με προσκόμιση θεωρημένης υπεύθυνης 

δήλωσης του φορέα (ιδιώτη ή εκπροσώπου της ΕΞΥΠΠ).  

Δ.9. Το απασχολούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Τεχνικός Ασφαλείας ιδιώτης ή μέσω ΕΞΥΠΠ) 

θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν και να διατηρήσουν σε ισχύ κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά BS 10012 του 2017. 

(Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Προσωπικού Χαρακτήρα). 

Δ.10. Επί ποινή αποκλεισμού, όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα προσκομίσουν βεβαίωση 

επίσκεψης σε όλες τις εγκαταστάσεις, προς ενημέρωση, υπογεγραμμένη από αρμόδιο 

Μηχανικό του του Νοσοκομείου. 

 

 

Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο τεχνικός ασφάλειας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του, να συνεργάζεται με τον 

γιατρό εργασίας, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. Επίσης οφείλουν, 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο 

των εργαζομένων, να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας, ασφάλειας και να τους 

ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση διαφωνίας του εργοδότη, με τις 

γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, αυτός 

οφείλει να αιτιολογήσει τις απόψεις του και να τις κοινοποιήσει, στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο 

των εργαζομένων η διαφορά δε θα επιλύεται από Επιθεωρητή Εργασίας και μόνο.  
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ΣΤ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και 

το ωράριο απασχόλησής, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010. Για 

την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας τους 

λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Νοσοκομείο και η κατηγορία 

επικινδυνότητας της εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 21 του Ν.3850/2010 και 

αναγράφονται στους Πίνακες Παραρτήματος Β (Παράρτημα Β πίνακας 1. Γ.Ν. «Αλεξάνδρας»). 

Ζ.  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ Τ/Α 

Σε περίπτωση που το προσωπικό του Νοσοκομείου αυξομειωθεί, κατά τρόπο που οι 

απαιτούμενες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας αυξομειωθούν κατά ποσοστό 10% επί του 

υπολογισθέντος στη μελέτη, το κόστος υπηρεσιών θα παραμείνει το ίδιο. 

Η. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, για ένα χρόνο, είναι : 

Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   1400,2 x 16,0 € = 22403,2€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 

 

Πίνακας Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ              

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  

ΩΡΕΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

   
  

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ COVID-19  

ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ  

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

Α 173 3.5 605,5 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ  

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ  

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 

ΜΕΘ ΜΑΦ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

Β 207 2.5 517,5 

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Γ 693 0.4 277,2 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1073 

 

1400,2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Προσφερόμενη 
Εργασία 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Κόστος 

Υπηρεσιών 

Τεχνικού 

Ασφαλείας (για 

το ΓΝΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) 

  ….€ 

  …..€ 
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