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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη:
 Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
 Την με αρ. πρωτ. 4802/04.06.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΑΔ1469ΗΞΣ-22Σ),

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» αρχικού προϋπολογισμού 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (άρθ. 328 Ν.4412/2016) στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές.

1. Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα 
(1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για τον Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να:
1. Είναι Ιατρός, μέλος του τοπικού – κατά προτεραιότητα - Ιατρικού Συλλόγου. 
2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο 

Ιατρικό Σύλλογο .
3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από 

αυτές. 

Κατ` εξαίρεση, και εφόσον δεν προσέλθουν υποψήφιοι που θα πληρούν τα ως άνω κριτήρια, καθήκοντα 
του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το νόμο 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν κατά 
προτεραιότητα:

a. 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.

b. 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.

c. Οι ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του 
Ν.3850/2010 και τις σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις.

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (O.Λ.Η. Α.Ε.) και στους εργαζομένους 
είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική 
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υγεία των εργαζομένων. Επίσης μεριμνά και προτείνει κάθε ενέργεια που εξασφαλίζει και αναβαθμίζει τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται από τον ιατρό 
εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.

Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας 
τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά 
την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

Ο Ιατρός της Εργασίας υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες του στους 30 εργαζόμενους (που 
απασχολούνται σήμερα στον Οργανισμό), για τις οποίες υπηρεσίες, ως πραγματικός χρόνος απασχόλησής 
του, ορίζονται συνολικά οι 96 ώρες ετησίως (σύμφωνα με το ΠΔ 17/1996 αρ. 4 παρ. 3 «… ο ελάχιστος 
πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των: …. β) 50 ωρών ετησίως 
για επιχειρήσεις, που απασχολούν από 21-50 άτομα..»), ή οκτώ (8) ανά μήνα.

Το πρόγραμμα επισκέψεων του Ιατρού της Εργασίας θα προσδιοριστεί από κοινού σε συγκεκριμένη/ες 
ημέρα/ημέρες και ώρα/ες ανά μήνα και θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

Έδρα απασχόλησης του ιατρού εργασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας.

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Ιατρού Εργασίας θέτει στην 
διάθεσή του τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης κατά τις ώρες απασχόλησής του στην έδρα της 
επιχείρησης ως και τα απαιτούμενα μέσα (συσκευές). 

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (εν προκειμένω στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο Ο.Λ.Η Α.Ε.).

Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η εν λόγω διαδικασία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του 
Ιατρικού Συλλόγου του Νομού Ηρακλείου, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται ν’ αποταθεί στα μέλη άλλων Ιατρικών 
Συλλόγων – όπως ορίζει το αρ. 29 του Ν. 3996/2011 - εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση, 
προκειμένου να παρέχουν τις υπόψη υπηρεσίες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με Ιατρό άλλης ειδικότητας ή άνευ ειδικότητας στο πλαίσιο των 
οριζόμενων στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/2010) και την Κ.Υ.Α. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775 /Β΄/2009) και, αν 
κατά τη διάρκεια αυτής, Ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο 
του Ν. Ηρακλείου, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την υπόψη σύμβαση, με την 
προϋπόθεση ότι η καταγγελία αυτή θα γίνει με προειδοποίηση 10 ημερών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της παραπάνω αναφερόμενης κείμενης νομοθεσίας.

Για καλύτερη διαμόρφωση άποψης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του Ο.Λ.Η. Α.Ε. οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν, πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος, τις 
εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Η. Α.Ε.
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2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α. για τις εν 
λόγω υπηρεσίες για ένα (1) έτος. 

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες 
προσφορές το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 05.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού 
Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 
ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. 
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 
φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

4. Περιεχόμενο προσφοράς
Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που επισυνάπτεται.
2. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται.
3. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι:
i. δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

ii. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
6. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί την ειδικότητα 

της Ιατρικής της εργασίας και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά. 
7. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, 

καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (αρ. 9 παρ. 4) και στο 
Ν.3996/2011 (αρ. 29 παρ. 3), προκειμένου να υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

8. Εφόσον ο υποψήφιος εμπίπτει στους κατ’ εξαίρεση δικαιούμενους να ασκούν καθήκοντα 
ιατρού εργασίας (παρ. 2, Άρθρο 16 του ν.3850/2010), προσκομίζονται βεβαιώσεις 
ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε 
Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Ν.3850/2010 (αρ. 16, παρ. 2). 

9. Εφόσον ο υποψήφιος έχει Σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με οποιονδήποτε Ασφαλιστικό 
Φορέα, έγγραφη άδεια της Διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα για την άσκηση 
καθηκόντων ιατρού εργασίας στον Ο.Λ.Η. Α.Ε.. 
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5. Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 30 μέρες από την επόμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

6. Άνοιγμα Προσφορών 
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 05.07.2021 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. 
Α.Ε.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή 
οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 

7. Κατακύρωση προμήθειας – Υπογραφή σύμβασης 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε η προμήθεια, να προσέλθει μέσα 
σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το 
Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι:

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη σύμβαση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά 
κατάταξης οικονομικό φορέα. 

8. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανά ημερολογιακό τρίμηνο, η οποία θα 
πιστοποιείται από σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής από αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε., και θα 
εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εκάστοτε τμήματος. Μετά από κάθε τμηματική παραλαβή, ο 
ανάδοχος θα πληρώνεται το αντίστοιχο τίμημα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
Στοιχείο πληρωμής για τον ανάδοχο θα είναι το παραπάνω πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής.
Για την πληρωμή του τιμήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.Η. Α.Ε.:

α) Τιμολόγιο.
β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.
γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε αυτόν, 
του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση 
αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του.
Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 
(πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου)
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9. Ισχύουσες διατάξεις
Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε 
ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 
(ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύει. 
Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει 
αυτήν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

10. Διευκρινήσεις
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κας Κλάδου 
Πελαγίας, Τηλ.: 2810-338176, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr.

Ο  Δ/νων  Σύμβουλος  

Μηνάς  Παπαδάκης

mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών σε ευρώ, (ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Αριθμητικώς: ………………………………. 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 30 ημέρες.

Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο Προσφέρων
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

Επώνυμο:

Όνομα: Όν. Πατρός:

Ημ/νία Γέννησης:

Α. .Τ.:

Τόπος Κατοικίας (πόλη, δήμος-κοινότητα):

Οδός: Αριθμός: Τ.Κ.:

Τηλ.: Κινητό:

E-mail:

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Υποβάλλω συνημμένα όλα τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

Ηράκλειο

Ημερομηνία:

Ο/Η υποψήφι ….

(υπογραφή / σφραγίδα)
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