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Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ) έχοντας υπόψη τα: 

 ΠΔ 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007). 

 Ν. 4281/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 150/Α’/8-8-2014) 

 ΠΔ 294/1988 “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 
άρθρου 1 παράγραφος 1 του ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»” (ΦEK 138/Α/21-6-
1988) 

 N. 3850/2010 “Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων” (ΦEK 
84/Α/2-6-2010) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης 
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.  

Ο Τεχνικός Ασφαλείας θα έχει φυσική παρουσία στον ΟΛΒ κατ’ ελάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα (τουλάχιστον 
200 ώρες σε ένα έτος).  
1. Τεχνική Περιγραφή 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

 Να έχει απασχοληθεί ως Τεχνικός Ασφαλείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους τα 
τελευταία δέκα έτη σε επιχειρήσεις Κατηγορίας Α’ ή/και Κατηγορίας Β’ με βάση το άρθρο 10 του Ν. 
3850/2010. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής – υποχρεώσεις 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ΕΞ.Υ.Π.Π. 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
3.1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 
- δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης. 
3.2 Αντίγραφο Διπλώματος τίτλου σπουδών. 

ΑΔΑ: ΩΤΩ5469ΗΞ3-41Ρ



- 2 - 

 
 

 

3.3 Αποδεικτικά εμπειρίας. Για την απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομιστούν: 

- αντίγραφα συμβάσεων παρομοίου αντικειμένου που έχει συνάψει τα τελευταία δέκα (10) έτη, στις 
οποίες θα αναφέρεται η διάρκεια των συμβάσεων (η ΟΛΒ ΑΕ επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να 
κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν),  

- αντίγραφα παραστατικών από τα οποία θα προκύπτουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το 
χρονικό διάστημα τους. Το χρονικό διάστημα που καλύπτουν τα παραστατικά θα πρέπει να 
αθροίζει σε τουλάχιστον ένα έτος.  
 

4. Οικονομικά στοιχεία 

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. 

 Η τιμή για κάθε είδος θα δοθεί χωρίς ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται. 

 Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες. 

 Χρόνος πληρωμής: Σε δώδεκα μηνιαίες ισόποσες δόσεις  

 Οι προσφορές θα περιέλθουν στην Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού μέχρι την 
10:00’ της 24-03-2016 (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). 

5. Τρόπος επιλογής αναδόχου 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής.  
 
 

Βόλος  04-03-2016 

ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος 
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