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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ της υπ’ αρ. 07/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις που αφορούν στην Διακήρυξη (α/α 07/2019) Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την Προμήθεια Δύο (2) συστήματων Υπολογιστικής Ακτινογραφίας CR και δύο (2) ανεξάρτητων 

διαγνωστικών σταθμών εργασίας για τις άμεσες ανάγκες των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας (Δ. Π.Φ.Υ. - Τ.Ι. & Κ.Υ.) 1ης Υ.Πε. Αττικής και συγκεκριμένα των Κ.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 

και Κ.Υ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. 

 
     

Αναφορικά με την υπ’ αρ. 07/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) 

συστήματων Υπολογιστικής Ακτινογραφίας CR και δύο (2) ανεξάρτητων διαγνωστικών σταθμών 

εργασίας για τις άμεσες ανάγκες των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δ. Π.Φ.Υ. - Τ.Ι. & 

Κ.Υ.) 1ης Υ.Πε. Αττικής και συγκεκριμένα των Κ.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και Κ.Υ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ισχύουν 

οι  παρακάτω διευκρινίσεις – προσθήκες ως εξής:  

1. Η Διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες  
 
2. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί στα Κ.Υ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και Κ.Υ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ κατόπιν παραγγελίας και τηλεφωνικής συνεννόησης με την Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ και τους Υπευθύνους των αντίστοιχων Κ.Υ και σύμφωνα με τους όρους 
των τεχνικών προδιαγραφών(αντικάτασταση του άρθρου 23.3). Η παράδοση του συνόλου του 
εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός σαράντα πέντε (45)  ημερών κατόπιν αποστολής της 

παραγγελίας του αρμόδιου τμήματος.   

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 

προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς 

κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του 

κατασκευαστικού οίκου, και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στο χώρο που 

διαθέτει. 

 

Οι  ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

                                                                                                   Η  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                  ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΙΣΚΗΡΑ 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  

1. Τμήμα Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 
2. Τμήμα  Προμηθειών  


