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ΘΔΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ  ΓΔΤΣΔΡΗ  (Β’) ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ 
ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

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

ρεη.:  1) Σελ ππ.αξηζκ.πξαμ.44ε/12-12-2022 (ζέκα 1ν) Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
2) Σελ ππ.αξηζκ.πξαμ.03ε/31-01-2023 (ζέκα 2ν) ΔΗΓ Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Ά θάζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 
3) Σελ ππ.αξηζκ.πξαμ.03ε/31-01-2023 (ζέκα 2ν) ΔΗΓ Οξζή Δπαλάιεςε Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Ά θάζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 
 

 Αλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή ηεο δεύηεξεο (Β’) Φάζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ θαη λα απνζηείινπλ 

ζηελ Τπεξεζία καο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε  ςεθηαθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ νη ηειηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δεθαπέληε  (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ 

από ηελ  αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΔΗΓΗ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη δύλαηαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ από ηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ ζηνλ 

ζύλδεζκν «Πξνθαηαξθηηθέο Γηαβνπιεύζεηο». Η ππνβνιή ζρνιίσλ επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα γίλεηαη εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, ε νπνία άξρεηαη από ηελ επνκέλε ηεο σο άλσ 

αλάξηεζεο. Σα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζα αλαξηώληαη ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ κε ηελ 

επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη ζύκθσλα κε ηνπο Καλόλεο Υξήζεο θαη πκκεηνρήο. 

Σν Ννζνθνκείν δε δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε απηώλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.  

Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ λνζνθνκείνπ www.hospital-agrinio.gr 

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο. 
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