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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

  

Ο Δήκνο Μπηηιήλεο πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: "Ακνηβή Σερληθνύ Αζθαιείαο".  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν 

παξάξηεκα, ζύκθωλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Ν.3850/2010, θαηά πεξίπηωζε. 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο κέζα ζε 

εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο  ππεξεζίαο, κέρξη θαη ηηο 14:00΄ ηεο  17-01-2020, εκέξα 

Παξαζθεπή. 

 

 

Ο θάθεινο ζα αλαγξάθεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο: 

ΠΡΟ: Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο. 

ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: "Ακνηβή Σερληθνύ Αζθαιείαο". 
 

 

αο γλσξίδνπκε φηη ν αλάδνρνο, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.  

 

Αξκφδηνο ππάιιεινο θ. Αλησλέιινο Μαξίλνο ζηα ηειέθσλα θαη mail πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

 

ΔΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΔΛΗ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

  
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο : 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά πξφζσπα (Σερληθνί αζθαιείαο) ή λνκηθά πξφζσπα (αδεηνδνηεκέλεο 

ΕΞΤΠΠ), πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα θαηάιιειε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε, λα αζθήζνπλ θαζήθνληα 

Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ :  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην ζηάδην ηεο θαηαθύξωζεο ηα :  

Απνδεηθηηθά κέζα (έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο, κε ύπαξμε ιόγωλ απνθιεηζκνύ, πιήξωζε ηωλ 

θξηηεξίωλ πνηνηηθήο επηινγήο) 

 

1. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ αλαδόρνπ: 

Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ ζπλδξάκνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 (αληί  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ) . Η ππνρξέσζε αθνξά 

ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Ε. 

θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

 
2. Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο - Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα 

Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηα πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λόκνπ 

3850/2010. 
Πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, πξνβιέπεηαη λα είλαη  : 

(α) Πηπρηνχρνη ΑΕΙ: 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Ηιεθηξνιφγνο 

Μεραληθφο Υεκηθφο Μεραληθφο Υεκηθφο  

ή 

Πηπρηνχρνη ΣΕΙ:      

Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο  Σκήκαηνο 

Ηιεθηξνινγίαο Σκήκαηνο Ελεξγεηαθήο 

Σερληθήο 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ 

1) Ο Σερληθφο αζθαιείαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

α) πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Α.Ε.Ι.) ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ην Σερληθφ Επηκειεηήξην ηεο Ειιάδαο (Σ.Ε.Ε.), ή 

 

β) πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ή  

γ) πηπρίν Σερλνινγηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο (Σ.Ε.Ι.) ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή 

πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο 

Εθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Ε.Ε.),  

2) Πξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α' 

θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπιάρηζηνλ δηεηή θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 

1, ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή. 

3) Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 

πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ή απφ 

εμεηδηθεπκέλα Κέληξα Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Ε.Κ.) πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 κεηψλεηαη σο εμήο: 

 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο, β) γηα ηνπο 

ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

 Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίωζε εγγξαθήο. 

 

3. Καηαβνιή θόξωλ & εηζθνξώλ 

α) Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. 

Οη Έιιελεο ηερληθνί αζθαιείαο σο θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ φπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη. 

Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ειιάδα εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΕΔΕ γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο - κέιε ηνπ ΣΕΕ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Δελ γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε 

ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ 

ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ 

ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ 

απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

 

 



 

 

     β) Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή 

ρψξαο. 

Οη έιιελεο κειεηεηέο θαη Εηαηξείεο / Γξαθεία Μειεηψλ ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ ηεο αξκφδηαο 
ΔΟΤ. 

Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξσλ ζηελ Ειιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο ΔΟΤ. 

 

4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο (εάλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) (λα έρνπλ εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ). 

5. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

 

 

 

 


