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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 και το Ν. 3850/2010 για τις 
εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την εκπόνηση 
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 και το Ν. 
3850/2010, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν. 4412/08-08-
2016. 
 
Διάρκεια Σύμβασης  
Πέντε έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
 
Προϋπολογισμός του έργου  
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των εννέα χιλιάδων τρακοσίων ευρώ (9.300,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%, σε βάρος του Κωδ. Αριθ. 0439.00 «Λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες» από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου τρέχοντος 
οικονομικού έτους. 
 
Όροι και περιγραφή του αντικειμένου  
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει Μελέτη Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) σύμφωνα με το Π.Δ. 17/96 και το Ν. 3850/2010, καθώς 
και επιπλέον εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για 
οποιαδήποτε νέα εγκατάσταση αποκτήσει το ΟΠΑ σε διάστημα 5ετίας. 
 
Τρόπος υποβολής των προσφορών  
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Επιμελητείας ή να σταλούν με e-mail 
(vania@rc.aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μιγαδάκη (τηλ. 210-8203 718).  
 
Τεχνική Περιγραφή 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκπόνηση των γραπτών εκτιμήσεων 
επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ σύμφωνα με άρθρο 43 του 
Ν.3850/2010. 



 

Οι εγκαταστάσεις του ΟΠΑ για τις οποίες πρέπει να εκπονηθούν γραπτές εκτιμήσεις 
επαγγελματικού κινδύνου είναι οι ακόλουθες: 

− Κεντρικό κτήριο (Πατησίων 76) 
− Πτέρυγα Δεριγνύ 
− Πτέρυγα Αντωνιάδου 
− Δεριγνύ 12 
− Κοδριγκτώνος 12 
− Ευελπίδων 47 
− Ευελπίδων 29 
− Ύδρας 28 
− Πατησίων 80 
− Πατησίων 95 
− Ελπίδος & Προδρόμου 
− Κεφαλληνίας 46 
− ΦΕΑ Αθήνα 
− Τροίας 

 
Οι ανωτέρω γραπτές εκτιμήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

− Αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων. 
− Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτές. 
− Εντοπισμό όλων των παραγόντων που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και ταξινόμησή τους ανάλογα με το αν 
οφείλονται στις κτηριακές εγκαταστάσεις, σε φυσικούς – βιολογικούς – χημικούς 
παράγοντες και στην οργάνωση του χώρου εργασίας – την εργονομία και τις 
συνθήκες εργασίας. 

− Αναγνώριση της φύσης του κινδύνου, τον βαθμό σοβαρότητας, τη διάρκεια 
έκθεσης των εργαζομένων σε αυτόν και τη συχνότητα εμφάνισής του. 

− Περιγραφή των δράσεων και μέτρων που είναι απαραίτητα για την εξάλειψη των 
ανωτέρω κινδύνων. 

− Προτάσεις συμπληρωματικών μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
 
Οικονομική Προσφορά  
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς τα παρακάτω, σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Κόστος  
Φ.Π.Α. 24%  
Συνολικό κόστος  

 
Ισχύς των προσφορών  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία υποβολής.  
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Είδος διαδικασίας – Κριτήριο κατακύρωσης  
Ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι ζητούμενοι όροι. 
 
Κρατήσεις – Πληρωμή  
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται, με χρηματικά εντάλματα, τα οποία θα εκδίδονται στο 
όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, μετά την οριστική (ποιοτική) παραλαβή, 
από αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου.  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  
 
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94 άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του 
φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
 
Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα 
τηλέφωνα 210-8203 284 (κυρία Μαρινοπούλου, Τμήμα Προμηθειών). 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 
 

Μ. Μαρινοπούλου 
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