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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-   50475/24-11-2015 
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. / ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» 
 

Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου υγείας του προσωπικού της 
περιοχής Καλύμνου, σύμφωνα με το Ν. 1568/85 “Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζομένων” και το Π.Δ. 17/96 “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία”, προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις 
Έργου με Μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα 
ή Ιδιώτες Ιατρούς με τις παρακάτω ειδικότητες: 

1. Μικροβιολόγο 
2. Ακτινολόγο 
3. Καρδιολόγο 

Το τιμολόγιο των εξετάσεων θα καθοριστεί με βάση το τιμολόγιο του Δημοσίου. 
Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εργαζομένων που θα υποβληθούν σε κάθε εξέταση 
έχει ως εξής: 
1. Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία και Κρεατινίνη αίματος, SGOT, SGPT, γGT, 
ALP: 20 εργαζόμενοι. 
2. Ακτινογραφία θώρακος F/Ρ: 20 εργαζόμενοι. 
3. Καρδιολογική εξέταση- Η.Κ.Γ.: 20 εργαζόμενοι. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστούς φακέλους και θα αναφέρουν 
αναλυτικά την τιμή κάθε εξέτασης, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων που 
μπορούν να εξετάζονται ημερησίως. Οι συμβάσεις δύναται να συναφθούν με ένα ή 
περισσότερα Ιδιωτικά Ιατρικά Εργαστήρια ή Ιδιώτες Ιατρούς τόσο για το σύνολο 
των εξετάσεων όσο και για μέρος τους ή κάθε μία ξεχωριστά ανάλογα με την 
προσφορά ή άλλα πλεονεκτήματα (χρόνος περάτωσης του έργου, αριθμός 
εργάσιμων ωρών, κλπ που απαιτούνται για τη Διενέργεια Προληπτικού Ελέγχου 
Υγείας). 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ισχύει από τις 28-11-2015 έως και τις 17-12-
2015. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία 
της ΔΕΗ Α.Ε. ΑΣΠ Καλύμνου, υπόψη κα. Ρεπάνη (τηλ 2243028009). 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ιατρό 
Εργασίας Δ.Ε.Η. Α.Ε./Δ.ΥΑ.Ε. κ. Μαυρίδη Αθηναγόρα στο τηλέφωνο 6985575588. 

 
 
 

 
                                                                        Σταύρος Ρωμανός 
                                                                   Διευθυντής ΑΣΠ Καλύμνου 

 


	Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών
	Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής
	Καλύμνου
	Πληροφορίες : Μ. Ρεπάνη
	Τηλέφωνο : 2243028009
	e-mail : pokalimnos@dpan.gr

