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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ.65/17-07-2015 ( θέμα 1ο) & της υπ΄ αριθμ. 4978/15.12.2015 
απόφασης της ΕΠΥ, περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το 

Νοσοκομείο προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τριάντα (30) τροχήλατων βάσεων με 
καπάκι και πεντάλ των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδος μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  Παρακαλούνται όλοι οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και οι ενώσεις των 
ιδίων προμηθευτών, να αποστείλουν στην Ελληνική γλώσσα,  εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
(20) ημερών,  η οποία άρχεται από την επόμενη της ως άνω ανάρτησης,  τις προτεινόμενες από 
αυτούς τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (CD, DVD, USB, 
memory stick), μέσω πρωτοκόλλου, προκειμένου να προετοιμαστούν από το Νοσοκομείο οι 
τελικές τεχνικές προδιαγραφές. Οι προτάσεις των εταιρειών θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή 
Τεχνικών Προδιαγραφών και οι τελικές   τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην συνέχεια σε 
δημόσια διαβούλευση.  
Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τo Τμήμα Προμηθειών.  

 
 
 
                    ANNOUNCEMENT  
GREEK REPUPLIC  
MINISTRY OF HEALTH 
GENERAL HOSPITAL PAIDON PENTELIS  
Suppling Department  
Information’s: E.PATRA 
TEL: 213 2052 518 
FAX: 213 2052 441 
EMAIL: promitheion@paidon-pentelis.gr  
 
In the course of the implementation of the EPY decision number 65/17-07-2015 /21-07-
2015 (item1) & 4978/15.12.2015 regarding the drawing  of the technical specifications 
and standards and since the Hospital intends to launch the following call for Tenders.      

Item number  CPV Item description  CPV 

Tricky base with lid and 
pentall 

Accessories  
CPV 44523300-5 

 
All suppliers, official bodies of suppliers’ associations are kindly requested to send, strictly 
within twenty  days (20) from the following of the upload date, the proposed technical 
specifications in printed or digital form (  CD, DVD, USB, memory stick), via the hospitals 

 

 
 
 

  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΠΑΤΡΑ Ε.   
ΤΗΛ.: 213-2052518 
ΦΑΞ : 213-2052441 
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr 
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protocol department, in order for the hospital to process and produce the final technical 
specifications. The companies’ proposals will be sent to the Technical    Specifications 
Committee and the finalized product will be uploaded for public consultation.  
For any info please contact  the Suppling Department during working hours.  
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