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Θεσσαλονίκη, 30-6-2022                       
 
     Α/Α :913  
 
 
 

 
ΤΜΗΜΑ      : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  Προς :   

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Όπως ο πίνακας διανομής  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Γραμματίκα   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 898886   

FAX : 2310 845514   

 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος - Κατάθεση οικονομικής προσφοράς .      
  
ΣΧΕΤ.:  Το υπ’ αριθμ.   αίτημα  10/41, 11/41 (Α1) του Χειρ/ου  του 

Νοσοκομείου  
 
Σας γνωρίζουμε ότι  το νοσοκομείο μας ενδιαφέρεται για την προμήθεια:  
 

Ηλεκτροκίνητος αρθρωτός και επαναφορτιζόμενος κοπτοράπτης 
μιας χρήσης, διαμέτρου 12mm. Να δέχεται ανταλλακτικές κεφαλές 
τεχνολογίας διπλής πρόσφησης με τρείς γραμμές συρραφής. Να 
διαθέτει στο στέλεχος του εργαλείου ειδικό τσιπ αναγνώρισης της 
ανταλλακτικής κεφαλής για πιο ακριβή κοπή, σκανδάλη που με 
ένα άγγιγμα να πυροδοτεί. Η διαδικασία πυροδότησης να 
πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Τεμ. 15  
Ανταλλακτικές κεφαλές για το ανωτέρω εργαλείο:  
1) Κεφαλές με μήκος συρραφής 60mm για  παχείς-πολύ παχείς 
ιστούς Τεμ. 20 
2) Κεφαλή με μήκος συρραφής 60mm για κανονικούς/ενδιάμεσους 
ιστούς  Τεμ.15  
3)Κεφαλές με μήκος συρραφής 60mm για αγγειακούς ιστούς 
Τεμ.10  
4)Κεφαλές με μήκος συρραφής 60mm για πολύ παχείς ιστούς Τεμ. 
5  
 
Εάν ενδιαφέρεσθε, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτή οικονομική 
προσφορά  καθώς και φορολογική -ασφαλιστική ενημερότητα και 
αντίγραφο ποινικού μητρώου  στο mail: 
v.grammatika@theagenio.gov.gr, έως 1-7-2022 η  οποία να 
συνοδεύεται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών .  
 
 Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πιο 
πάνω προμήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στο  Χειρ/ο  στο τηλ. 2310 – 
898210, τ ις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   
 
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος παρακαλώ αποστείλετε αρνητική 
απάντηση!  

  

 
 
  Η Συντάκτρια  
 
 
Βασιλική Γραμματίκα  

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  



 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  E-MAIL 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ  

info@mavrogenis.com 
 

JOHNSON & 
JOHNSON AE  

TendersGR@its.jnj.com 
 

IMPROVEMEND info@improvemed.gr  
 

SURGILIFE Surglife@surgilife.gr  
 

KALTEQ MEDICAL 
SOLUTIONS  

e-tender2@kalteq.gr  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ  

info@hospital- l ine.gr 
 

ΑΝΤΙΣΕΛ  antisel@antisel.gr  
 

BIOMEDPAP biomedpap@gmail.gr  
 

TOPOMED Sales.topomed@gmail.com 
 

ΚΟΠΕΡ  info@koper.gr  

MEDICARE  akoukkidou@medicare-
hellas.gr 
 

ΑΡΤΙΟΝ  contact@art ionmedical.gr  
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