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Λάρισα, 27/04/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 21813
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την παροχή υπηρεσιών
Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας
του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας)
καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού
6.770,10 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά τμήμα
υπηρεσιών.

Η εν λόγω σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα ως κάτωθι:



ΤΜΗΜΑ 1 : Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, προϋπολογισθείσας
αξίας 3.040,40 € πλέον ΦΠΑ 24% 729,70 €, Σύνολο 3.770,10 €
ΤΜΗΜΑ 2 : Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, προϋπολογισθείσας αξίας
3.000,00 € (απαλλασσόμενη από ΦΠΑ)

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την
12/05/2022.
Οι εγκαταστάσεις στις οποίες απασχολούνται οι εργαζόμενοι του ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
είναι οι εξής:
α/α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

Γραφεία Συνδέσμου

Καλλιάρχου 17, 41221, Λάρισα

2

ΧΥΤΑ Λάρισας

Περιοχή Μαυρόλιθος, Γυρτώνη Δήμου
Τεμπών

3

ΣΜΑ Αγιάς,

Θέση «Νταμάρι», Δ.Ε. Αγιάς Δήμου
Αγιάς

4

ΣΜΑ Ελασσόνας

Θέση «Ισιώματα», Δ.Ε. Ελασσόνας
Δήμου Ελασσόνας.

5

ΣΜΑ Φαρσάλων,

Θέση «Τσουμάκα», Τ.Κ. Βαμβακούς,
Δ.Ε. Πολυδάμαντα, Δήμου
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Φαρσάλων
6

Αμαξοστάσιο Δήμου Λαρισαίων

9ο ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΙΠΕ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ, 41500 ΛΑΡΙΣΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός των ωρών
απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας βάσει της κείμενης
νομοθεσίας (Ν. 3850/2010).
Α. ΤΜΗΜΑ 1 : Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Τακτικού Προσωπικού

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Ώρες
εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4

0,4

1,60

27

2,5

67,50

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

31

69,10

Β. ΤΜΗΜΑ 2: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
50 ώρες εργασίας βάσει του άρθρου 21 παρ. 2α του Ν. 3850/2010

Απαιτούμενα Προσόντα Τεχνικού Ασφαλείας
1) Ο Τεχνικός ασφάλειας θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά που
να τεκμηριώνουν ότι διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α),
(β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 3850/2-6-2010, (ΦΕΚ 84Α)
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων» όπως
ισχύει κι ειδικότερα: α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού,
που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική
διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή
ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις
εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος,
όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, γ) πτυχίο Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των
πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.).
2) Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για
τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για
τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή.
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3) Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα
επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας
τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 (ν. 3850/10) που εκτελείται από τα
αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή από
εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής: α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων
α’ και β’ της παραγράφου 1 κατά ένα έτος β) για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’
της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.
4) Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή
πιστοποιητικά της αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας
Υποχρεώσεις Τεχνικού Ασφάλειας
1. Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών
μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του
περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
2. Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, καθώς και των
παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας και προβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων,
ενημερώνοντας σχετικά τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας
3. Παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά και προφορικά, σε θέματα σχετικά με
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Τις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό.
Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως
των παρακάτω υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας έχει υποχρέωση:
α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίες από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, να αναφέρει στη Υπηρεσίας οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής
και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την
εφαρμογή τους.
β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων
ατυχημάτων
δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση των ατυχημάτων.
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Καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας
Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας θα είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος
προβλεπόμενος από την κείμενη νομοθεσία. Η φυσική παρουσία του Τεχνικού
Ασφαλείας θα κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα ωραρίου
λειτουργίας του Συνδέσμου. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το
επιχειρησιακό απόρρητο. Ο τεχνικός ασφαλείας θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησής
του υπογράφοντας σχετικά δελτία παρουσίας τα οποία θα συνυπογράφονται και από
την Διεύθυνση του ΦΟΔΣΑΠ ΠΕ Λάρισας. Ο τεχνικός ασφαλείας θα τηρεί
επαγγελματική εχεμύθεια και εν γένει θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Ο ανάδοχος
υποχρεούται μετά την ανάθεση και πριν την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης να
παράσχει στο ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ κάθε απαραίτητο στοιχείο προς υποβολή στην
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Απαιτούμενα προσόντα Ιατρού Εργασίας
1) Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά που να
τεκμηριώνουν ότι διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.
3850/2-6-2010, (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζομένων» όπως ισχύει κι ειδικότερα: «1. Καθήκοντα ιατρού εργασίας
μπορούν να ασκούν: α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της
εργασίας, β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής
της εργασίας, και έχουν εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ
της 15ης Μαΐου 2009, γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει
καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη
μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009.
2. Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις
περιφέρειες ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών.
3. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης».
Προς απόδειξη των ανωτέρω ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει σχετική
βεβαίωση από τον οικείο ιατρικό Σύλλογο όπου να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο,
το πατρώνυμο, η ειδικότητα και ο αριθμός μητρώου. Επιπρόσθετα, για τις ανωτέρω
περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1 θα πρέπει να προσκομισθεί: α) αντίγραφο του
εντύπου ανάθεσης 1 ή 2, με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης
στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ή β) αντίγραφο της σύμβασης/εων με
επιχείρηση/εις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην
αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε ή γ) βεβαίωση της σχετικής εγγραφής στον
καταργηθέντα Ειδικό Κατάλογο, καθόσον οι ιατροί που είχαν ενταχθεί στο
Παράρτημα Ι αυτού πληρούν αυτοδίκαια τα προσόντα των περιπτώσεων β’ και γ’ της
παρ.1 του άρθρου 16 του ΚΝΥΑΕ (η σχετική προϋπόθεση έχει ήδη ελεγχθεί κατά τη
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διαδικασία κατάρτισης του εν λόγω Καταλόγου) ή δ) το σχετικό ΦΕΚ 3509/τ.Β’/21-082018, στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 43323/1983/2018 Υπουργική Απόφαση
“Κύρωση του οριστικού ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του
«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και
ισχύει.” (σχετ. το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ)
Υποχρεώσεις Ιατρού Εργασίας
Ο Ιατρός Εργασίας έχει τις κάτωθι συμβουλευτικές αρμοδιότητες, βάσει του άρθρου
17 του Ν.3850/2010:
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στη διοίκηση, στους
εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των
εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο
του άρθρου 14 του Ν 3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων,
β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας
μέσων εξοπλισμού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας,
της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας
και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή
μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική
διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.
Επίσης, ο Ιατρός Εργασίας έχει την αρμοδιότητα επίβλεψης της υγείας των
εργαζομένων, βάσει του άρθρου 18 του Ν.3850/2010:
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη
θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς
και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα
από αίτημα της Υπηρεσίας, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη
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διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την
καταλληλόλητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω
εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει
να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί
από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας
των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: α) επιθεωρεί
τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα
αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, β) επεξηγεί την
αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, γ) 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, δ) 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, ε)
παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης
υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει ο Φορέας.
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό
απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω του e-ΕΦΚΑ στην Επιθεώρηση Εργασίας
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον Φορέα και τους εργαζομένους
για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να
συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη
διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
7. Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία
απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον
εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας
πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του
εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους
εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις
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αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή
σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υγείας αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων.
9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό
φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό
βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των
ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται
σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του
ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας
Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο
ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης
της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο
επαγγελματικού κινδύνου του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν
των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός
υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9. Επιπλέον ιατρικά
δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου
προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι
απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια
συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση
δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά
παράβαση της παραπάνω παραγράφου τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 του Ν.2472/1997, 38 και
39 του Ν.4624/2019. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection
Regulation – GDPR) και τις διατάξεις του Ν.4624/2019 (Α 137) «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
2016/679...».
Ο ιατρός εργασίας θα πρέπει να συνεργάζεται με τον τεχνικό ασφαλείας βάσει του
άρθρου 20 του Ν.3850/2010.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας). Η δαπάνη για την σύμβαση θα
καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, και βαρύνει τις με Κ.Α.: 00.6112.000 «Αμοιβή Τεχνικού
Ασφαλείας» και 00.6117.002 «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας» σχετικές πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας.
Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι με αριθμ. πρωτ. 21763/2022 (ΑΔΑ:
68Ω7ΟΞΨ4-6ΣΑ / ΑΔΑΜ 22REQ010439769) και 21764/2022 (ΑΔΑ: ΨΓΖΑΟΞΨ4-1ΙΙ και
ΑΔΑΜ 22REQ010439689) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβαν
α/α 152/2022 και 153/2022 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων του φορέα,
αντίστοιχα.
Η προς ανάθεση υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: [71317200-5] – «Υπηρεσίες υγείας και
ασφάλειας».
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 04/05/2022 και ώρα
15:00
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο e-mail: fodsalar@otenet.gr
Στο θέμα της ηλεκτρονικής επιστολής θα αναγράφεται ο αριθμός ΑΔΑΜ της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα υπηρεσιών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει τους κάτωθι ξεχωριστούς (υπο) φακέλους:
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Θα περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση Διοικητικού
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Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της
εταιρείας. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου δύναται να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου.
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.

Β. Τεχνική προσφορά
Στο συγκεκριμένο φάκελο περιλαμβάνονται απαραίτητα τα αποδεικτικά μέσα (πτυχία,
βεβαιώσεις κτλ) που περιλαμβάνονται στις παραγράφους προσόντα Τεχνικού
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας αντίστοιχα.
Γ. Οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση «ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα υπηρεσιών.

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του Οικονομικού Φορέα………………………………..…………………………………………
ΕΔΡΑ……………………………………………….............Δ/ΝΣΗ………………………………………………………………
ΤΜΗΜΑ 1: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή
υπηρεσιών
Τεχνικού
Ασφαλείας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα
(ώρες)

ώρες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

Αριθμ.

ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
Αριθμ.

69,10

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ

24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΤΜΗΜΑ 2: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή
υπηρεσιών
Ιατρού Εργασίας

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ώρες

Ποσότητα
(ώρες)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

Αριθμ.

ολογράφως

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
Αριθμ.

50,00

ΣΥΝΟΛΟ

Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό διάστημα
ενός (1) μήνα από την επομένη της ημερομηνίας της πρόσκλησης.

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή)

