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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/2543/15.03.2023 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                   Αρ. Προσφοράς: 12 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ                                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   κ. Τσερπέ Σταυρούλα 

Τηλέφωνο    27310 - 93343 

e - mail       mailto:promht@hospspa.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.381,45€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με CPV: 71317210-8, για τις ανάγκες του Γ.    Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης 

& Μολάων για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερόμενη από οικονομικής άποψης 

πρόσφορα βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η Διοικήτρια του Γ. Ν. Λακωνίας αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του, 

2. Τις διατάξεις του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 

(ΦΕΚ 84/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’/45/9-3-1999),όπως ισχύουν, 

5. Νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» κατά τα άρθρα: 

Άρθρο 8, «Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας της επιχείρησης», 

Άρθρο 9, «Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης», 

Άρθρο 10, «Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας», 
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Άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, Προσόντα, απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων, ειδικότητες κατά δραστηριότητα 

επιχειρήσεων, συμβουλευτικές αρμοδιότητες και επίβλεψη συνθηκών εργασίας για τον τεχνικό ασφάλειας, 

Άρθρο 20, «Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας», 

Άρθρο 21, «Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας», 

Άρθρο 23, «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)» Όπως 

συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε από: 

6. Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ137/Α/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» 

κατά το Άρθρο 9α, «Δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων καταχώρησης δεδομένων τεχνικών ασφάλειας και ιατρών 

εργασίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ», 

7. Την υπ’ αρ. 31η/16-09-2022 (θέμα 13ο) με ΑΔΑ: Ω2ΞΖ46907Η-Ω1Λ Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, 

περί ματαίωσης του διαγωνισμού της υπ’ αρ. 38 / 2022 διακήρυξης και τη μη επαναπροκήρυξή του λόγω του ότι 

απέβησαν άγονες (μη υποβολή προσφορών) μετά από τέσσερες (4) συνεχόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. 

8. Την υπ’ αρ. 154 με ΑΔΑ: Ψ6ΥΔ46907Η-67Η Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί διενέργειας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τους όρους της υπ’ αρ. 1206/25.01.2023 Πρόσκλησης του Γ. Ν. Ιωαννίνων ″Γ. 

Χατζηκώστα″  με ΑΔΑΜ: 23PROC012026679. 

9. Την αρ. πρωτ. 100 απόφαση δέσμευση πίστωσης με ΑΔΑ: 6Β7746907Η-ΘΘΨ για τη Ν. Μ. Σπάρτης. 

10. Την αρ. πρωτ. 91 απόφαση δέσμευση πίστωσης με ΑΔΑ: ΨΑΗ746904Δ-0ΛΗ για τη Ν. Μ. Μολάων. 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Υποψήφιους Τεχνικούς Ασφαλείας που υπάγονται στο άρθρο 11 του Ν.3580/10 και εταιρείες ΕΞ.ΥΠ.Π. του άρθρου 

23 για την σύναψη σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του Γ. Ν. 

Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010.  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι για ένα (1) έτος. 

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε οχτώ (8) ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ ήτοι έως και την Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα 14.00 μ.μ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Ημερομηνία : 24.03.2023 Ημέρα : Παρασκευή Ώρα :10.00π.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης. 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 71317210-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ΚΑΕ 0429. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων.   

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.- ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης των προσφορών είναι εκπρόθεσμες και 

απορρίπτονται. 
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Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας μία και μοναδική προσφορά. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπός του, ο οποίος 

θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση. 

 

1. ANTIKEIMENO - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών 

του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν. 3580/2010 «Κύρωση του 

κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης ανέρχεται:  

• Για τη Ν. Μ. Σπάρτης ποσού 903,03€ * 12 μήνες = 10.800,40€ + 2.592,10 (Φ.Π.Α 24%) = 13.392,50€. 

• Για τη Ν. Μ. Μολάων ποσού 402,48€ * 12 μήνες = 4.829,80€ + 1159,15€ (Φ.Π.Α 24%) = 5.988,95€. 

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή μέχρι και για ένα (1) έτος. 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους έως και Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα 14.00 

μ.μ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης, Ταχ. Διεύθυνση: Ορθίας Αρτέμιδος  73 Τ. 

Κ. 231 00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να προσφέρουν για το σύνολο των Υπηρεσιών, ήτοι για τη Ν. Μ. Σπάρτης & Μολάων 

ή για τη Ν. Μ. Σπάρτης ή για τη Ν. Μ. Μολάων. 

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται τα εξής : 

 

3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 συμπληρωμένη όπου θα αναφέρονται τα εξής: 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

i. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, 

ii. Συμμετέχω στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας με μια μόνο 

προσφορά, 

iii. Η προσφορά μου αφορά τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και την εκπόνηση μελέτης επαγγελματικού 

κινδύνου, 
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iv. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και συντάχθηκαν σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης, 

v. Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

vi. Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

vii. Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες 

καταστάσεις, 

viii. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 

αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, που βρίσκεται σε ισχύ, 

ix. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 

4412/2016, 

x. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, διακοπή σύμβασης 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 

πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 

Ν.4605/2019 (δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

3.2 Φάκελος τεχνικής  προσφοράς 

Περιλαμβάνεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και συγκεκριμένα πρέπει 

να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των ζητούμενων στο σημείο Β των τεχνικών 

προδιαγραφών και τα οποία ορίζονται σαφώς στο Νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) «Κύρωση του κώδικα 

νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 

3.3 Φάκελος οικονομικής  προσφοράς 

Κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο και περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, 

υπογεγραμμένο αρμοδίως. Η τιμή θα δίδεται σε ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα το Νοσοκομείο μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα 

διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)              
Φ.Π.Α 
24% 

ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 

ΕΤΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α) 

Ν. Μ. 
ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   

Ν. Μ. 
ΜΟΛΑΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 

της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι προσφορές παραλαμβάνονται εντός της ορισθείσας από την παρούσα πρόσκληση ημερομηνίας. Προσφορές 

που αποστέλλονται στην υπηρεσία πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές και 

επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών και οικονομικών προφορών θα γίνει 

ενιαία .  

Κατόπιν, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προφορών στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών των προσφορών και στο οποίο προτείνεται ο οριστικός ανάδοχος. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του 

ν. 4412/2016.Εάν κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

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

αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 

του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με το αρ.42 του Ν.4782/2021 (Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών), σε περίπτωση που οι υποβληθείσες πληροφορίες ή η τεκμηρίωση είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς 

ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι συμμετέχουσες εταιρείες κατόπιν σχετικής προσκλήσεως 

καλούνται να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες/ 

την τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. 

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης, απόσπασμα ποινικού μητρώου, 

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία θα βρίσκονται σε 

ισχύ κατά τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς μέχρι και την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

6.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  
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Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του 

Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και τις σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εξής κρατήσεις: 

• 2% υπέρ  Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των υπόλοιπων  

κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010). 

• Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 

• 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (αρ. 7 Ν. 4912/2022 ΦΕΚ 57/17-03-2022) 

• Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 

• 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τo Ν.2198/1994. 

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από το Νοσοκομείο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 

άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 

ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





7 
 

 

Παράρτημα Ι. Τεχνικές Προδιαγραφές Τεχνικού Ασφαλείας 

Οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα, έχουν ως εξής: 

Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Α 16 3 21 

2 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΠΑΡΑΪΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

Β 50 2,5 160 

3 

ΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γ 369 0,4 144,8 

  ΣΥΝΟΛΑ   435   355,8 

Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Α 9 3 30 

2 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ – 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΠΑΡΑΪΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΊΑ 

Β 18 2,5 50 

3 

ΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΙΑΤΡΙΚΟ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Γ 158 0,4 60,8 

  ΣΥΝΟΛΑ   185   140,8 

 

Α. Κατάταξη Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας  

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3850/2010 το νοσοκομείο: 

✓ Διαθέτει προσωπικό στην κατηγορία Β’ (Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α’ και Γ’ του 

άρθρου), 
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✓ Διαθέτει προσωπικό που δραστηριοποιείται στην Κατηγορία Α’ είδος 15 «Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή 

ιοντίζουσες ακτινοβολίες» και 

✓ Διαθέτει προσωπικό που δραστηριοποιείται στην Κατηγορία Γ’ είδος 5 «Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες 

όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας» 

Β. Προσόντα και απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφαλείας 

Ο τεχνικός ασφάλειας απαιτείται να διαθέτει όσα ορίζονται στα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 

84/Α/02-06-2010). 

Γ. Υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας 

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει τις συμβουλευτικές αρμοδιότητες του αρ. 14 και  την υποχρέωση επίβλεψης συνθηκών 

εργασίας του αρ.15 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010). 
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