
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας της Ο.Λ.Β. 

ΑΕ, Προϋπολογισμού €14.400,00 για τρία έτη. 
 

Η Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Το θεσμικό πλαίσιο για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τον Ιατρό Εργασίας ( Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 

177/Α), το Π.∆., 294/88 (ΦΕΚ 138/Α), το Π.∆.. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α),το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11/Α), το ν.3850/2010  και το 

Ν.4578/2018) και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της 

ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με της Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ», τις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει 

υποχρέωση να χρησιμοποιεί της υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, 

προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας της Ο.Λ.Β. ΑΕ. 

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης θα είναι τρία έτη. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα προσόντα του ιατρού εργασίας  αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 3850/2010. 

Συγκεκριμένα: 

1.Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από 

τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

2.Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα 

να ασκούν: 

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με 

επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο 

της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας, (σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

3850/2018, έτσι όπως κυρώθηκε ο ειδικός κατάλογος στο ΦΕΚ 3509/2018/τ. Β΄).] 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΕ 

Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας υπολογιζόμενος βάσει του Π.∆. 294/88 σύμφωνα με τη δραστηριότητα 

του ΟΛΒ και τον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας που τη διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων που 

απασχολούνται σ’ αυτόν είναι κατ΄ ελάχιστο εβδομήντα πέντε (75) ώρες ετησίως.  

Οι ώρες επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας στους χώρους του ΟΛΒ προγραμματίζονται βάσει ετήσιου ωρολογίου 

προγράμματος, το οποίο αναρτάται στους χώρους εργασίας και κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

Η σύμβαση πρόσληψης του ιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική 

Επιθεώρηση Εργασίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι το κτίριο Δ/σης του ΟΛΒ και οι χώροι του εμπορικού λιμένα. 

Οι υπηρεσίες του θα παρέχονται ως εξής:  

1. Ο ιατρός εργασίας οφείλει να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΛΒ, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που θα 

κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και σύμφωνα με της υποχρεώσεις, όπως 

προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.  

2. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στη Διοίκηση, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους 

τους, γραπτές & προφορικές, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία 

των εργαζομένων. Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών, 
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3. Ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της 

εργασίας, οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών κ.α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και 

αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή 

τους. 

4. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης του φαρμακείου και υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

5. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 

εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

6. Τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο. 

7. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων. 

8. Συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας ,πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

9. Ο ιατρός εργασίας προχωρά στην ολοκληρωμένη συμπλήρωση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που 

απαιτούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας και την κατάθεσή τους στις κατά τόπους υπηρεσίες.  

10. O ιατρός εργασίας επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 

11. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς 

και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

12. Ο ιατρός εργασίας παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 

13. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων. 

14. Ο ιατρός εργασίας προχωρά στην ολοκληρωμένη συμπλήρωση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που 

απαιτούνται από την Επιθεώρηση Εργασίας και την κατάθεσή τους στις κατά τόπους υπηρεσίες. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ΕΞ.Υ.Π.Π. 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 

α)   Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος από τους 

λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 412/2016 

1.2 Βεβαίωση άσκησης ειδικότητας Ιατρού Εργασίας εκδιδόμενη από τον ιατρικό σύλλογο. Σε περίπτωση μη 

κατοχής της παραπάνω άδειας, δήλωση περί εγγραφής στον οριστικό ειδικό κατάλογο ιατρών του άρθρου 19 παρ. 2 

του ν. 3850/2018, έτσι όπως κυρώθηκε ο ειδικός κατάλογος στο ΦΕΚ 3509/2018/τ. Β΄. 

1.3 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,  

● 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. 

Η ΟΛΒ ΑΕ επιφυλάσσεται, εάν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα 
υποβληθούν. 

Οικονομικά στοιχεία 

● Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κυρίως φακέλου. 

● Η τιμή θα αφορά το συνολικό αντάλλαγμα για τα τρία έτη. 

● Ισχύς προσφοράς: 30 ημέρες. 

● Ο ανάδοχος θα εκδίδει μηνιαίο παραστατικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το μηνιαίο αντάλλαγμα θα ισούται με το 

1/36 της προσφερόμενης τιμής για τα τρία έτη. 

● Χρόνος πληρωμής: Εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.  

● Οι προσφορές θα περιέλθουν στον Ο.Λ.Β. ΑΕ σε κλειστό φάκελο επί ποινή αποκλεισμού μέχρι την 10:00’ 

της 22/2/2019 ημέρα Παρασκευή (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών). 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής προσφοράς ανά μήνα.  

                                                                                                                         Ο Δ/νων Σύμβουλος  

                            Γεώργιος Τοζίδης   


