
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

              
                                                                                                                       Θεσσαλονίκη,03-12-2021   

                                        Αρ. πρωτ.:  14868     
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 
ΤΗΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων 

σφραγισμένων προσφορών για την παροχή «Υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» 

(C.P.V.:71317210-8), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, σε 

εφαρμογή του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021, 

προϋπολογισθείσης δαπάνης  13.709,68€ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 17.000,00 € με ΦΠΑ για ένα (1) έτος 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
                 
       ΣΧΕΤ.:  
            α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)  
            άρθρα 116 και 118, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
γ) Η υπ’ αριθμ. 7η/θέμα 9ο /15-04-2021 ΑΔΑ:9ΦΒ946904Κ-1Κ1 απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου περί έγκρισης Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών 
διαχειριστικού έτους 2021 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

            δ) Η  υπ΄αρ. 12η/ 24-06-2021 ( Θέμα 21ο )  ΑΔΑ : ΩΓΨΜ4690Β1-3Γ4     απόφαση  του  Δ.Σ. 
            του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης   της 
            διαγωνιστικής διαδικασίας  για  την   ανάθεση των υπηρεσιών   που  αναφέρεται  στο 
            θέμα και επικύρωσης πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών. 

ε)  Η  υπ΄αρ. 15η/ 27-8-2021 ( Θέμα 45ο ) ΑΔΑ : Ε1044690Β1-ΞΞΩ  απόφαση  του  Δ.Σ. του 
Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   επανάληψης   της 
διαγωνιστικής διαδικασίας  για  την   ανάθεση των υπηρεσιών   που  αναφέρεται  στο 
θέμα.   
 στ) Η υπ’ αρ. 684/8346/24-06-2021 (ΑΔΑ:6Κ9Λ46904Κ-Μ67) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Οργανικής μονάδας «Γ. Γεννηματάς» και η αντίστοιχη υπ’ αριθμ. 





 

 

811/7247/23-06-2021 (ΑΔΑ:ΩΚΤΣ4690Β1-293) απόφαση της οργανικής μονάδας «Ο Άγιος 
Δημήτριος»  στον ΚΑΕ: 0439 

 
 
    Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  την Δευτέρα 13-12-2021, έως  14:00  
στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  της  Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης 
Ζωγράφου 2, 1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14-12-2021,  ώρα 10:30 
στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή. 
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στο ποσό των € 13.709,68  άνευ 
ΦΠΑ, ήτοι 17.000,00 € με ΦΠΑ.  
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων  ν. 4820/21 άρθρο 205 και 206 περί υποχρεωτικότητας 
εμβολιασμού  «… κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα  λειτουργίας τους 
υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών 
της παρ. 1 και 2 , καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική 
παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο , με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο 
φορέας λειτουργίας των δομών» υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο 
Νοσοκομείο Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε: 
 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Β) στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  
Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
 Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). 
Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
    Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή 





 

 

του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με 
την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των υπηρεσιών μόνο σε ΕΥΡΩ. 
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος . 
4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού. 
6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.  
 
 
Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει: 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας.  
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σας 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας 
έγγραφης ειδοποίησης. 
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 
7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  στην 
ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική 
προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω 
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. 
8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την υπ΄αρ. 15η/ 27-8-2021 ( Θέμα 45ο ) ΑΔΑ : 
Ε1044690Β1-ΞΞΩ  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 
 
 

http://www.epromy.gr/




 

 

Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
την οποία δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά . 
 
 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, 
όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
 
 
        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ                               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ                             
               ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                                                       ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
                    «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»                                                          «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
          ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ                                                        ΤΡΑΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    





 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

(C.P.V.:71317210-8), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010 και του ΠΔ102/2020 παραθέτουμε τις 

τεχνικές  προδιαγραφές και την περιγραφή της παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας 

για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Μονάδα έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών τεχνικού 

ασφαλείας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αναλύεται παρακάτω:  

Τεχνικός ασφαλείας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη τεχνικού ασφαλείας με συνολική 

απασχόληση 1.863,3 ώρες εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους και σύμφωνα με την 

σχετική νομοθεσία.  

Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη υπολογίζεται για τον τεχνικό ασφαλείας στο ποσό 

των 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.  

Θα γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας, με τη διευκρίνηση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το 

σύνολο του έργου.  

 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας 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. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε 

ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο 

εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 

καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

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. 

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. 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

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. 

2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

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. 

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

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση 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. 

2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

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 τεχνικού 

ασφαλείας. 

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. 

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

6. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 

 

Β.  Με αφορμή την πρόσφατη πανδημία SARS Covid-19, αλλά και γενικά τον κίνδυνο 

έκθεσης σε βλαβερούς βιολογικούς παράγοντες των εργαζόμενων στο χώρο της 

υγείας, επιπρόσθετα :  

1. Ο ιατρός εργασίας, σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας και τον εργοδότη, 

οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζόμενων από την έκθεση ή την πιθανή έκθεση τους κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους σε βιολογικούς παράγοντες. 

2.O γιατρός εργασίας υποχρεούται να ενημερώσει, δράσει, οργανώσει, συμβουλεύσει, 

επιμορφώσει, καθορίσει το πλαίσιο προστασίας για τα θέματα των βιολογικών κινδύνων, 

όπως περιγράφεται στο ΠΔ102/2020 και στα άρθρα 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17. 





 

 

Γ. Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 

a. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την 

εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους 

των χώρων εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των 

εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό 

ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού 

ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 

κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά 

επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

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

συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, 

μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να 

καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. 

 Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας  με το 

χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων 

υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν 

ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, 

το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 

 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 ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν 

τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την 

επιχείρηση. 

 Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για 

θέματα αρμοδιότητας της ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή 

της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας.  

 Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε 

μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί. 

 Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας , 

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 αυτό και για καθεμία από τις 

επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 

 Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέτουν τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για 

διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κλπ, οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή 

εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση. 

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας  

θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, 

συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. 

 Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας και τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010. 

 Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3850/2010. 

 

Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

1. Πίνακας προσδιορισμού ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Α 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας       

Γ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Ακτινολογικά 

2.Αιμοδυναμικό 

3.Ακτινοθεραπευτικό 

4.Πηρυνική ιατρική      

5.Χειρουργεία (Γενικά, 

Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.Συλλογή 

επικίνδυνων 

Νοσοκομειακών 

Αποβλήτων 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 

2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικό 

4.Καθαριότητα              

εξωτερικών 

επιφανειών κτιρίων         

5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε θέσεις 

εργασίας εκτός των 

αναφερομένων στις 

προηγούμενες 2 

στήλες 

  

Ιατρικό 101 15 122 238 

Νοσηλευτικό 75 3               245 323 

Παραϊατρικό 15 23 18 56 

Λοιπό 

Επιστημονικό 
0 1 4 5 

Τεχνικό 0 17 4 21 

Διοικητικό 0 0 69 69 

Βοηθητικό 0 38 33 71 





 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
191 97 495 783 

Ώρες ετήσιας 

απασχ. Τ.Α. 

ανά 

εργαζόμενο 

3,50 2,50 0,40 
Βάσει     Ν 3850/2010, 

αρθρ.21 

Σύνολο ωρών 

ετήσιας 

απασχ. Τ.Α. 

ανά 

κατηγορία 

668,50 242,50 198,00 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.109,00 

 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 

         Πίνακας προσδιορισμού ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Α 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας       

Γ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 «O ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Ακτινολογικά 

2.Αιμοδυναμικό 

3.Ακτινοθεραπευτικό 

4.Πηρυνική ιατρική      

5.Χειρουργεία (Γενικά, 

Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.Συλλογή 

επικίνδυνων 

Νοσοκομειακών 

Αποβλήτων 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 

2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικό 

4.Καθαριότητα              

εξωτερικών 

επιφανειών κτιρίων         

5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε θέσεις 

εργασίας εκτός των 

αναφερομένων στις 

προηγούμενες 2 

στήλες 

  

Ιατρικό 41 13 98 152 

Νοσηλευτικό 56 3 180 239 

Παραϊατρικό 13 25 7 45 

Λοιπό 

Επιστημονικό 
0 0 5 5 

Τεχνικό 0 19 0 19 

Διοικητικό 0 0 50 50 

Βοηθητικό 0 29 27 56 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
110 89 367 566 

Ώρες ετήσιας 

απασχ. Γ.Ε. 

ανά 

3,50 2,50 0,40 Βάσει     Ν 

3850/2010, αρθρ.21 





 

 
εργαζόμενο 

Σύνολο ωρών 

ετήσιας 

απασχ. Γ.Ε. 

ανά 

κατηγορία 

385 222,5 146,8 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
754,3 

 

ΣΤ. 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με την νομοθεσία το προσωπικό που εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες (Α΄, 

Β΄, Γ΄) στο Νοσοκομείο έδρας «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και στην οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» σήμερα είναι 1.349 άτομα. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού 

ασφαλείας είναι  1.863,3 ώρες και καθορίζεται με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010, 

σε συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων και την κατηγορία επικινδυνότητας . Η 

παρουσία του Τ.Α στο Νοσοκομείο κρίνεται υποχρεωτική για το χρονικό διάστημα 

προβλεπόμενης απασχόλησής του.  Γενικά θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

1568/1985, του Π.Δ. 17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 294/1988, του Ν. 2874/2000 και 

του ΠΔ 102/2020. 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Αντίγραφο πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και άδεια 

άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)  

       εναλλακτικά 

2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, 

τμήματος Χημικών. 

       εναλλακτικά 

3. Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του 

εξωτερικού τμήματος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή πτυχίο 

των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) 

Από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου υπολογίζεται η προβλεπόμενη προϋπηρεσία, η 

οποία πρέπει να είναι: 

α.    τουλάχιστον 2ετής για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ 

β.    τουλάχιστον 5ετής για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ 

Επισημαίνεται ότι, για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 

επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 

ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3850/2010 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή 

εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προαναφερόμενη προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής: 

α.    κατά 1 έτος για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ 





 

 
β.    κατά 3 έτη για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ 

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ως τεχνικού ασφαλείας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

1. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με 

όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.  

3. Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο ο προσφέρων θα δηλώνει τη συμμόρφωσή του στις 

αρμοδιότητες του αναδόχου (παρ. Α). 

4.   Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των 

παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο  
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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 μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας 

2)  Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

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

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών 
σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. 

 
                                                                                                      Ημερομηνία:  
                                                                                           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.  
 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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