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Αρ. Πρωτ- θ/250ß0

πΡοΣ: 5η Υ,ßºΕ. Θεσιτυλßοòe, Στθρ€ýξ ΕλλÜδαζ
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ΘÝμα: ΑπÜντηση σι 9ηφ,1gιι":,ι_,::Ι
ffjll;f Ι'"ºΙffßßßΤßlßß¸Ý:lº:».rοο^'υτÞκ,Χ,Σταßκοýρα

pf # ;rΖαßορ,l Ζ,20ι 5 Ýγγραφü σαò

Σε απÜιπηφι του ανωτÝρω (θ} σχετικοý εγγηÜφου.Ρßι ri:: οποßο μαò διαΒιΒÜσαΤs τηγ (α)

.Ý òτιττπlιΓι του ΒουλευrÞ «. χ. Σταºκοýρα με θÝμα *ΕπιχορÞγ7;ß;«;'þΟσΟ*ΟμεßΟυßσμßαφ'
οιετικÞ ερþτπση του

σÜò 1**ρßò"ιψε τα. εξÞò:

τ:#ßß'm--',*'ßΙΙ:,,,r1111ψ j^r_lo_¸ jpf*º:J¹,**ºfJ-ff χ"γΙºßlþºlßf,ß',l:'*:"^Ιºτ.ü λη-gΖα/ οικ,l18775/Ζ3-,ιι,ιυι5 εγγΡιΙΨυ ig' l,DΥ_τ,-ü:ιογικοýßξοτλισμοý,.

Λαμßαò με το ττοσο ι;; ßΦ^OþιΨ:^º"_s,|""òΙυ*;'$"¹ffi:fu τω ßÜτωθι Þοπλισßτοý,#υþ ß,! 1ξ;;",α των 2Φ-000,Φ € για ¹Jß1.1ffi';#ßffi;ffi"ß*ßgßh""λßσμοý, η εξÝλΦ
ß- ß. τßΤπ λαμßαò, διενÞρψ:ι 

9j.g.3_y,oτ-
,ßßüηοß*υ Ýχ.ι ωß ακολοýθωò;

Ταχ, Δ/νση:

Διεýθι.ιγαι:
Υπει¸ιποò:
ΤηλÝφυτνο;

FΑΧ:
Ε.mαßΙ:

ß'\ι\!\"
ßΦ4 ''\
Ξ-

cλ ι7,Β Ξ5νJ

ΓΙαπασιοπσýλοιι τÝψα
35]00 ΛΑΜΑ
ΤμÞμα fºρομηθειþν

Α. Ζþιου
7231 3-5ü677

2?313 56Ζ19

grepoikpotitiΦhosplam, gr

frΕ--π@ενÞσειò γßα τηγ

ΠγειßμüνüλογικÞ Κλι

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕß¸_φουπκÞ Üαθερμια ¾,ια οιπOΛικι ι ΡΕòι

ßΗΧ;ß,'τrω;; d;þ#üμ,υη απü τα,αγτßcπτοιχα δýο (2)

ΓγαΒÜθμιση του υπ
*rrτανοαιηικþν 3 κο

ΟΛΟΚΛΗΡΓβΗΚΕ# ¹¹Ι*; # Ιßßßßλ 
"ßμº 

ß id π ρü ß*πßδ εò, 
- 

20 σω λ Þγ εζ

παροχιßζ μßκτη - σ,.lσκ;;ßßlþπνη5;*ινþν Νeομ,ιff, 20

ilffiεß ΕßßηÝοηò φ,ατηξ ο2 κτπ φýληò,ψρα για την

qL]òτγτΠτßτ ητ?.]νχη ΕτΖqαtrτtrΖΖ τΖ :trτ qτα7 t7a tατ



θεραπ
ιÞ Κλιν

αΛΟΚΛΗΡQΘΗΚΕΙ('ßΗ#'"1¸"ß;'ß-r"λΙ r;*'4;ffi ι 5pm Kerrisoπ:9d

ß;;ß;, ηmþ kerrison βε thin footpiate lmm, zrnrn,

γαστροσκοτtιο για το

º λαταροσκοπικüò πυργοò που περιΛυμυυγξι, ιºΕ:Ρ_º:
;ψßΤιiσχiJ' π;υμü;εριτüναι Qυ, συσκευÞ πλýσηò και

ΑΓοΝαΝ Δ¶ΓΩΝιΣΜΩΝ, Η

ΠΡ ΟΙιΙΗ ΘΕΙΑ ΛÞΑΤΑΙΩθ}ßκ Ε

ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙ-ΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ κΑΤΑΚγΡαΗΣ
μεσýριlτα για τηγ

1.2,

ΥΠΕ.
ΙΙυºυ** üη δεγ λÜΒαμε *μι« ""ÞΡτ_ψ: 

r:§º}-Ι,Ιºγ¹:J"º μΨ*l#ΗΙffi
ffi}",¹*;θ-¸#; *r_***"*"'"* *",*Η: ι*; lΕχx1:*¹ß
ιºιffißß,,rºßßß,_,fr,;;;ßßüßò.ΖοΙο, þß*,*αμα,fuοl..αò_εκ νÝου kσt, εξαßρεση την

;ft ;Ιþ;«Τ;ξý';λλ;; ;;ο, þò ΕνδοαορτικÞò Αγτλßαò,

ιýε το αρ_Β/ßο372ιιß¸-ß,ßßΞ Ýrßηþþ;;';;;#ρ* απüιραση ΙΤΟΙΚηΤÞ δΙαθΙΒÜσΠΙΚε

στην 5Þ ¾ΠΕ.
¸κτοτε η Υπηρεσßα μαò δεν ÝΧει καμßα εγημÝρωση για την εξÝλιξη του θÝματοò,

ßßε τηγ αρ.lυrrΤ-5-ΖυlΞ} ιΕ,,t ι , ττιτυΙτνΙΙ θΕ - --_Γ 
τÞò λrιüγÜδαò Στεφαγιαßωγ;þüþþÝò μιαò ΕνδοαορπκÞò ΑψΤgò για πò ανσγκεò

Νüσων, προýπολογ,þ.J;;;;;Ιßß ;l,ιφβ ε υÝ ΨΙÝι.ºι η αποστολÞ τωγ τ6χνικΦν

ßßω,Üρßþþ; στ; ΕliΑΠπ ΑΕ και στην ΕßιΥ μα περαιτÝρ|(ý ΕγΙφιση.

Με το αρ.Β/14557ßßΖ+Ζüιη "τγρ«φj-υλß,_,ß:ι_l"__òüη"f 
ΑΞ και στr}γ Erβ

ü,αηεασrÞ*αν οι σχεπκÝò ταινικÝò προδιαγραφÝò προò εγκqlΡ,

ΔεδσμÝγου üτι ουδÝπ,οτ;ßþ;Ε;r..tºη *ßοΤþ ßγü ,ß, ΕΚαßΤΤγ.cε Þ Την ΕΠΥ εΠß Τωγ

τεπικþγ ορ"σ,ογρ«.ßεΙυ ßrßr;'θ"dÞ.r* "ß"ρρßþμφ, 
ο, 

'n}εφωνικß 
επικοιγωγßα φιε

ßþ,-'lγd;ßßie.ß;.Ý;ß'ß;ßßþδÜ;;;;;þß.ßß**ωr*ffiι¹ικ¸ιJßτ}'μφ
;;;ß δ,;;αbÝß σε ΠΠΥΥ, μΕ την αρ,3/4-2,20Ι5 (θ,5Ο} c

ττιοποποßfiση του ππγ¾ Ζ014 - πισταφειß'ßüιß, ¸,ßμ*ριþαÜγüγταò τ(ατ' εξαφεση ττιν

;ffiΦJ;;#Φý Ξλτ*", και τηò εΦοαüρτικÞò Αιπλßαò, lιτ διπRιRÜττmκε ι
Με το αρ.Β/3084/r.;{0ßL;λρ"þ μ«òº'οr,ß.;ρ", οßοφο"η ΔΣ διαΒιβÜσηκε στην 5η

Ζι1
ßΦη -s§θ/Εθ Ξ9νd SHSI)I0Ia 0I3JVδ9 6 τΖ99ε τεΞe τΞ:ετ 9τθΞ/Ξα19τ



τ 
- ß; ;ρ. fi ;/Γ Jß. ;ß:ºα2sφ Ε- 1 1 _2δι{Ξßßρ«þ ;;fi ßß;ß,ß;; ßGωffiδ;rÞθÞΦ]ι fΙ
Λαμßαò γ* ,ηυ τρομÞθαα ενüò Αξονικοý Τüμ,ηιρÜφο,,l, πρεßπτολογισlιου δαπιüινηò 160-0ýOιΟΟ €
þß μ; το «ρ.gιητß.π.οικ"ι 11Ι37-ιΖ3-1Ζ-2014 Ýγγραψ9 για. την προμÞθ9ιg ενüò λßηχανÞματοò
ιιΛÝτβησηò αüτικÞò Πýwüτηταò DEXA, προýπολογισμοý δατÜγηò 65.000,00 ξ
, ßΙ þγ aρ-z+r16-1s2o14 (θ.Ε}!Δ Ξ"} απüφαση ΔΣ mιι ΓΝ Λαμßαò εγιφ{ftlκε τη S'

τροποπσßηση του ΠΠΥ¾ 20t3"- ΤΙιαþσειò 2014 και 2θ15, συμπεριλαμSιlνοντα9 την. πρ9ψýβεlg

τüυ αγωτÝρþ εξοπλισμοý, η οποßα απεοτÜλη,στην 5η ¾ΠΕ με το.αρ.Β/24260/ß6-10-2014
Ýγγραφü μÜò πραχτι;ενου γα εντω<Sεß κατ' εξαßρεση σ[ο ηΠγΥ 2οΙ3,

. α*ÝßοιÝγοß ifu ßΙrγ εßτΓdrχθηκε απü τÞγ ΕΠΥ στο ΤßßΤγγ ?$ß3, με τηγ αφ-3Ιδ4-ΟΞ-ß5 (θ,5º
απüþαση ΔΣ του m Ιαμßαξ εγκρßθηκε η Α' Τροποποßηση του ΠΠγγ 2014 , Πιστþσειò ΖOß5,

þμ"-rρ,lßrρανο\ηαòτ μÝτ«ξý ßΙλ*υ, εκ γÝσιτ την πφμÞθεια ¸ου gνωτÝρω Þοπλισμοý, ß
ü"ßß«'αο.ß",ßυτη στην'5υ γηε μ, το αρ.Β/3084/9-2-20i5 gι"γΡΦβü ;ταò" προκεηÝνου να

εττετηιβεß κtrf εξαßρεατ στο fßΙΙΥΥ 2Φ14.
ο Λüγω μη Ýιηαξηò απü την ΕΠΥ στο ΠΠ\"τ 2014, η Υπηρεσßα μαò εηgνÞλθε καß με τηγ

ap.r,,ιι'oilzri4-s_eoι5 Απφαση ΔιοικητÞ του ΓΝ Λ«μßαò εγκρßθηκε_τι Α' Τροποποßηση του

ηßτγγ ααl - πιιπιßσεη 2ο1'5 κÜι 2θßξ σιιμπερýαμýÜιτοτπαò τκ υÝαυ κστ' εξgßρεοτ1 την

"pqrnθ"" μεετrξý Ýλλ-ων, Αξονικοý τομογρÜφου και. ΜηχανÞμòποò_ ΙýÝτρησηò οστικÞ9
πß*ßο.Þ.«ò'DΕχΙ, η οποßαμε ßο ap.B/taizzils;s-20l5 Ýγγραφü μαò διαΒιΒÜστηκε στην 5Þ

YfIE, προχτψÝγου να ειπαχθε{ κατ' εξαßρεση fiο ηΠΤγ 2θß5-
, ¸κüτε η Υπηρεσßα ι§ò δ€ν Ýχει καμßα Ξνfßdβωffiι ¾τα τÞγ εξÝλιξη τυιι θÞπτρò.

Τα ανωτÝρω προò ενημÝρωσÞ σαò και γßα ηò δικÝò σαò ενÝργειεò.
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