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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
   Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
          ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
        «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
Τμήμα              :  Προμηθειών      
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική μονάδα 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προτίθεται να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τριών (3) 
προβολέων με δορυφόρους για τρεις (3) χειρουργικές αίθουσες για τις ανάγκες του Α΄ Χειρουργείου της 
οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

Σε εφαρμογή των υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1
ο
) και 67/19-11-2015/24-11-2015/θέμα 1

ο
 

αποφάσεων της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων παρακαλούνται οι 
προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών,  που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές για την 
προμήθεια «τριών (3) προβολέων με δορυφόρους – CPV 33162100-4  σε έντυπη και μαγνητική μορφή 
προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η 
απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής 
(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). 
 
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών της αποκεντρωμένης 
οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Τ.Κ. 546 34, Τηλ. 2313322329, E-mail: agdim-prom@3ype.gr 

Αρμόδια Υπάλληλος: Μ.Κωστενιάν 

A N N O U N C E M E N T  
GENERAL HOSPITAL OF THESSALONIKI “G.GENNIMATAS- O AGIOS DIMITRIOS” organic unit “O 
AGIOS DIMITRIOS” intends to conduct      competition  for the supply of   “ three (3) surgical  lights   ”  - 
CPV 33162100-4, for the needs of the A΄operating unit of the organic unit “O AGIOS DIMITRIOS” 
In performance of no. 65 / 17.07.2015 / 21.07.2015 (1st issue) and 67/19-11-2015/24-11-2015 (1

st
 issue) 

decision of  EPY about the construction of specifications and standards, all Suppliers even Official Agencies 
or Associations of Own Suppliers are active in the field, are invited within twenty (20) days to send, technical 
specification for  the supply of  three (3) surgical lights CPV 33162100-4  , in printed and magnetic form 
in order to prepare the final technical specifications. For the rest, the decision of EPY is applied on the official 
website as above. 
(http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias/enhmerwsh/1283-anakoinwseis). 
Information are providing on all working days from 10.00 am to 14.00 pm, by Purchasing Department of 
GENERAL HOSPITAL OF THESSALONIKI “G.GENNIMATAS- O AGIOS DIMITRIOS”, at Elenis Zografou 2 
Thessaloniki, PC 54634, contact number 2313 322329, E mail: agdim-prom@3ype.gr 

Responsible Employee : Μ.Κostenian 

 

 Η   Διοικήτρια του Νοσοκομείου 

 

 

 

 Μελπομένη Τσούγκα  
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