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Θέµα: «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 
"Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων" του Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 
5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». 

 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 
 Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 
«Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη 
Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 
"Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων" του Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο» με Κωδικό ΟΠΣ 
5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» όπως 
αυτές υποβλήθησαν µε τo με αριθμό πρωτ.: 47100/7-10-2020 έγγραφo του 
Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. 
 Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε περίπτωση 
τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα 
αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον 
ηµερολογιακές ηµέρες.  
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην 
πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ. 
 Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα 
υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά 



κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.  
 Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας 
Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην 
διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 
 Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα 
του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – Διαβουλεύσεις Γρ. 
Προμηθειών.  
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Συνημμένα:  
Τεχνικές προδιαγραφές «Προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την 
ανάπτυξη Δερματοογκολογικού Κέντρου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 
"Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων" του Γ.Ν.Θ. "Ιπποκράτειο"» με Κωδικό ΟΠΣ 
5071127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  


