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ΘΔΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  ΠΡΧΣΗ  (Α’) ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ   ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :  

ρεη.:  1) Σν αξ.πξση.16524/6-12-2019 έγγξαθν ηνπ Δ/ληε Καξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο. 

2) Η αξ.πξάμε 1/ζέκα 2ν/17-1-2020 εηζήγεζε ηνπ Ε.. 

3) Η αξ.πξάμε 21/ζέκα 18νΕΗΔ/26-5-2022 απόθαζε ηνπ Δ.. 

4)Η αξ.πξση.8186/21-6-2022 έθζεζε ζσξαθίζεσλ θαη κειέηε αθηλνπξνζηαζίαο ησλ ρώξσλ ςεθηαθνύ 

ζηεθαληνγξάθνπ. 

5) Σν αξ.πξση.9698/15-7-2022 έγγξαθν ηνπ Δ/ληε Καξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο. 

6) Η αξ.πξάμε 28/ζέκα 5ν/21-7-2022 απόθαζε ηνπ Δ.. 

7) ην ππ΄αξ. 10101/26-7-2022 Αίηεκα έγθξηζεο δαπάλεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ην 10752/9-8-2022. 

8) ε ππ΄αξ. 30εο πξάμε 29-7-2022 ζέκα 6ν ηνπ Δ..   

 

 Αλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή ηεο πξώηεο (Α’) Φάζεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΠΙΓΑΠΔΓΙΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΔΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ  θαη λα απνζηείινπλ ζηελ Τπεξεζία καο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε 

έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ  
αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΕΗΔΗ. 

 

 Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην 

ζύλδεζκν “Δηαβνπιεύζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Αγξηλίνπ  (www.hospital-agrinio.gr). 

Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη απηόκαηα, κέζσ 

ηεο πιαηθόξκαο ΕΗΔΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή κε 

αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΕΗΔΗ δελ γίλεηαη επηζύλαςε αξρείσλ. 

Αξρεία κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζην  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα 
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ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, 

θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί όηη ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρώξεζε 

ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα 

ελεκεξώλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ 

ηνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρόιηα πνπ έξρνληαη ζην  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε 

δηαβνύιεπζε.  

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ν.Μ.Αγξηλίνπ  (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα 

ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ΕΗΔΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο. 

Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, δηάινγν 

ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη πξνηύπσλ.  

                                       

Ο Γιοικητής       
                                                                                                           
                                                                                                                                                  
                           
                          ερασκέρης Ι. Μιχαήλ 
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