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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ανάδειξη μειοδότη Αναδόχου που θα αναλάβει την διενέργεια προληπτικού ελέγχου υγείας 
των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ. Για το 
λόγο αυτό απευθύνεται σε Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ,  σε  ιατρικά διαγνωστικά  κέντρα  ή 
μεμονωμένα Εργαστήρια της πόλης της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, μέσα σε διάστημα το πολύ πέντε (5) 
μηνών  από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
Οι Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, Τα  ιατρικά διαγνωστικά κέντρα ή τα μεμονωμένα Εργαστήρια  της 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ  που θα επιλεγούν  να κάνουν τις  εξετάσεις που αναφέρονται στους εργαζόμενους 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα επιλεγούν με βάση τη  οικονομικότερη προσφορά ενώ θα ληφθούν 
υπόψη συμπληρωματικά και άλλα κριτήρια επιλογής όπως:  χρόνος περάτωσης της εργασίας, 
αριθμός εργάσιμων ωρών που απαιτείται για τη διενέργεια του ΠΕΥ.  
 
Ο Ιατρός Εργασίας της υπηρεσιακής μονάδας θα πρέπει να συμμετέχει στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης των προσφορών καθώς απαιτείται στη συνέχεια να προσυπογράψει και τα 
αντίγραφα των συμβάσεων. 
 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Οι ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον Προληπτικό 'Ελεγχο 
Υγείας σε σχέση με την Εργασία είναι  οι παρακάτω: 

 
Α) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ : Απλή σπιρομέτρηση 
Β) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ :  Οπτική  οξύτητα,  χρωματική αντίληψη, ενδοθφαλμική  πίεση. 
Γ)  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ :  Ακτινογραφία Θώρακος F+P.  
Δ) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ : 

Γενική Αίματος (πλήρες αιμοδιάγραμμα). 
Κρεατινίνη ορού  (CRE),    Ουρία ορού (URE),     Σάκχαρο ορού (GLU),                    
Τριγλυκερίδια (TG),  Χοληστερίνη (TCHOL),    HDL,   LDL,  
 SGOT - SGPT,   γGT. 

Ε) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ : Ακοόγραμμα και εξέταση λαβυρίνθου. 
 

4. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

Οι τιμές μονάδος που θα προσφερθούν θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και αν υπάρχει 
απόκλιση έως και 50% ακόμα του αριθμού των μισθωτών που θα προσέλθουν για 
εξέταση, εφόσον η προσέλευση τους δεν είναι υποχρεωτική. 

 
 
 
 



 
 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΙΣΘΩΤΟ  
 

 Οι  ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις θα ολοκληρωθούν εντός πέντε (5)   μηνών. 
  

6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

            Η Σύμβαση θα υπογραφεί από το μειοδότη μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
από την έγγραφη γνωστοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισμού. Αν 
δεν εμφανιστεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα θα καταπίπτει υπέρ της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ποινική ρήτρα, θα θεωρείται 
αυτομάτως έκπτωτος και εκτός από τη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, η 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανόρθωση κάθε σχετικής 
ζημιάς ή απώλειάς της από την εξέλιξη αυτή.    

 
 

7.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η προσφορά που θα υποβάλλουν θα έχει ισχύ 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. 
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ιατρό 
εργασίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ κ. Αλέξανδρο Τζίμα, (τηλέφωνο  6976889001) . 
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