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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) έχουν αναρτηθεί για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ οι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια του είδους 

«ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΟΡΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ» (CPV 33182220-7 Καρδιακές 

Βαλβίδες) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με σκοπό τη δημοσίευση 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του Πα.Γ.Ν.Η. 

με ΑΔΑΜ: 22DIAB000024873 

Ηλεκτρονικός τόπος διαβούλευσης: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 

Κωδικός αναζήτησης διαβούλευσης: 22DIAB000024873 

Έναρξη διαβούλευσης: 17/08/2022 

Λήξη διαβούλευσης:     01/09/2022 

 

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να υποβάλουν μόνο μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ τα σχόλια τους επί των τεχνικών προδιαγραφών, εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας. 

 

Για ενδεχόμενες διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο του 

Γραφείου Προμηθειών, κυρία Η. Τζιγκουνάκη, στο τηλέφωνο 2813-402999 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση prom@pagni.gr 

 

Επισημαίνουμε ότι τα σχόλια δεν αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικά 

στο Γραφείο Προμηθειών του Πα.Γ.Ν.Η. 

 

Πριν υποβάλετε σχόλια, παρακαλούμε διαβάστε τους όρους υποβολής σχολίων (1 

έως 9): 

1. Οι προτάσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να 

σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα και να είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένα. 

2. Το περιεχόμενο των προτάσεων και των σχολίων σας δεν πρέπει να 

προσβάλει δικαιώματα άλλων προσώπων. 

3. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους 

συμμετέχοντες στη διαβούλευση. 
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4. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα 

οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν 

ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, 

σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές 

πεποιθήσεις θα διαγράφονται από τον διαχειριστή της διαβούλευσης. Επίσης 

θα διαγράφονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους 

για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που 

κρίνεται από τον διαχειριστή ως καταχρηστικός. 

5. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας 

ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του 

www.promitheus.gov.gr. 

6. Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ άμεσα και αυτόματα 

υποβάλλονται σχόλια σε μορφή κειμένου που καταχωρούνται στο ειδικό πεδίο 

«Καταχώρηση σχολίου» με εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με 

επικόλληση κειμένου από αντιγραφή. Συνίσταται να αποφεύγονται οι ειδικοί 

χαρακτήρες. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η καταχώρηση σχεδίων, 

πινάκων, εικόνων κλπ. Επίσης δεν είναι δυνατή η επισύναψη αρχείων. 

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα σχόλια περιλαμβάνουν πίνακες, 

σχέδια, εικόνες, χάρτες ή φωτογραφίες, τα αρχεία αυτά μπορούν να 

αποσταλούν στο diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, με σαφή αναφορά του 

μοναδικού κωδικού της διαβούλευσης που αυτά αφορούν. Τα σχόλια αυτά 

προωθούνται στην αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τη διαβούλευση. 

8. Τα σχόλια μπορούν να αφορούν μία παράγραφο ή μία ενότητα ή το σύνολο 

του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτό δηλώνεται στο πεδίο «Άρθρο» με 

περιγραφή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες. 

 

  

 


