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Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας  προβαίνει στη 2
η
 δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο 

των τεχνικών προδιαγραφών  για την προμήθεια: «ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» CPV: 33172000-6. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από: α) από τον 

ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) βάσει των 

άρθρων 46& 47 και 278 & 279 του ν. 4412/2016  στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ και β) από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου http://www.gnartas.gr  

Η διάρκεια  ορίζεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές  ημέρες από την ανάρτηση τους  στο 

ΕΣΗΔΗΣ .   

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα,  με την επιλογή 

«Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε 

παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και 

γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία 

μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση 

σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή 

http://www.hosplak.gr/
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στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η 

καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», 

τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά 

θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την 

ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: 

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη 

διαβούλευση.  

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην 

ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας 

Διαβούλευσης. 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΡΤΑΣ  δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις-σχόλια και θα 

αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια 

προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. 

                                                                                                       

 
                                                                             Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ  
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