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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
------------------------  
Τμήμα : Οικονομικό   
Γραφείο : Προμηθειών   
Τηλ : 23413 51626   
Fax : 23413 51657   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Θέμα: Διενέργεια σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Φυσικού Αερίου 
(cpv 09123000-7) 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοινώνει τη διενέργεια της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων για την προμήθεια Φυσικού Αερίου (CPV 09123000-7) σύμφωνα με την απόφαση των με 

αριθμ. 65/17-07-2015 (θέμα 1ο ) συνεδριάσεων της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) (ΑΔΑ.: 

Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ), την απόφαση των με αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδριάσεων της Ε.Π.Υ 

(θεμα 1ο) (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) και την υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015/17-12-2015 συνεδριάσεων της 

Ε.Π.Υ (θέμα 6ο) (ΑΔΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι). 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές ή/και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, καθώς και άλλοι επίσημοι 

φορείς, καλούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας τις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και 

πρότυπα του ζητούμενου είδους, καθώς και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, τον τρόπο αντιμετώπισης 

του έργου, εντός είκοσι (20) ημερών,  η οποία άρχεται από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας 

ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (http://www.ghkilkis.gr/category/news), ήτοι από την 

Τετάρτη 23/03/2016 έως και την Δευτέρα 11/04/2016.  

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών μπορεί να γίνει στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η 

υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει ταυτόχρονα σε έντυπη και μαγνητική μορφή (cd, dvd, usb 

memory stick). Το σύνολο του υλικού που θα υποβληθεί στο Τμήμα Προμηθειών θα παραδοθεί στην 

Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών που θα οριστεί. 

Κάθε τελικό σχέδιο της Επιτροπής Σύνταξης Προδιαγραφών θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 07.00 έως 15.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, 611 00, Κιλκίς, τηλ. 223413 51626, e-mail: promithies@ghkilkis.gr 

& promithies2@ghkilkis.gr . 
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 ANNOUNCEMENT 
 

Subject: Performance of the technical specifications and standards drafts for the supply 
of Natural Gas (cpv 09123000-7) 

 
The General Hospital of Kilkis announces the performance of the technical specifications and standards 

for the supply of Natural Gas ( cpv 09123000-7) according to the Committees of Health Supplies 

decision of the sessions No 65/17-07-2015/21-07-2015 (1st subject) (available at the Transparency 

Portal DIAVGIA-Internet Uploading Number (IUN): Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ), decision of the sessions No 

67/19-11-2015/24-11-2015 (1st subject) (available at the Transparency Portal DIAVGIA-Internet 

Uploading Number (IUN): Transparency Portal DIAVGIA-Internet Uploading Number 

(IUN):73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)  and decision of the sessions No 68/14-12-2015/17-12-2015 (6st subject) 

(available at the Transparency Portal DIAVGIA-Internet Uploading Number (IUN): Transparency Portal 

DIAVGIA-Internet Uploading Number (IUN): Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).  

All interested suppliers or/and partnerships of them, as well as other official bodies, are invited to submit 

to our department the suggested technical specifications and standards for the requested item, and the 

obligations of the supplier,  how to address supply,  within twenty (20) days, starting from the next day 

this invitation will appear on the hospital’s website (http://www.ghkilkis.gr/category/news), i.e. 

Wednesday 23th March 2016 to Monday 11th April 2016. 

Technical specifications can be submitted either in Greek and/or in English. Technical specifications 

should be submitted in paper and in digital form (cd, dvd, usb memory stick).All submissions will be 

delivered to the Appointed Specifications Committee. 

The final draft of the Specifications Committee will be open to public consultation. 

Information is provided on all working days from 07.00 a.m. to 15.00 p.m. in the Supply Department of 

General Hospital of Kilkis, Nosokomeiou 1, 611 00, Kilkis, contact number: 23413 50626, e-mail: 

promithies@ghkilkis.gr & promithies2@ghkilkis.gr. 

 

 
 
 
 

      Head of General Hospital of Kilkis 
 

                                                               SATSOGLOU AIMILIOS 
                                                                  Medical Service Director      
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