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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις και 

στους εργαζόμενους του Ε.Β.Ε.Π., όπως αυτές οι υπηρεσίες αναλυτικά προσδιορίζονται και προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Νόμου 3850/2010, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/16 και ιδίως του άρθρου 118), ως εξής: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 900,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 

1.116,00€. 
 

Η πληρωμή θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., κατόπιν έκδοσης σχετικού 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του Ε.Β.Ε.Π. έτους 2019, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439, μετά την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών, με επιβάρυνση όλων των σχετικών νομίμων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και 
φόρων αποκλειστικά από τον Ανάδοχο και μετά την έγκριση αρμοδίως των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Π. 

 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλετε την προσφορά σας εγγράφως στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιέχει: 

1. τα δικαιολογητικά συμμετοχής  

2. την τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές) και 
3. την οικονομική προσφορά. 

 

Επισημαίνεται ότι πρέπει να προσκομισθούν από τον ανάδοχο φορολογική ενημερότητα και υπεύθυνη 
δήλωση  περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

 
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια  

Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Φαξ: 
E-mail: 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Οικονομικής Διοίκησης 

Ε. Γιαννάκης 
210-41.90.458 

210-42.23.365 
finance@pcci.gr 

Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2018  

Αρ.Πρωτ.:4832/18-12-2018  

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Περιγραφή 
Υπηρεσιών  

Τεχνικά  

χαρακτηριστικά (διαστάσεις, 
χρώμα, υλικό κατασκευής 

κ.ά.) 

Ποσότητα 

Υπηρεσίες Τεχνικού 

Ασφαλείας 

Οι υπηρεσίες αναλυτικά 

προσδιορίζονται και 

προβλέπονται από τις διατάξεις 
του Νόμου 3850/2010, ως 

ισχύει. 
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