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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν                             ΑΘΗΝΑ 19/11/2018 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΣ. 29617 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Β ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 24262/17-09-2018 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  

Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνηύπσλ θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό 

γηα: 

Κωδικόρ Απιθμόρ 

είδοςρ CPV 
Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV Πποϋπολογιζμόρ 

33195000-3 

 

ύζηημα παπακολούθηζηρ 

ηων αζθενών 

<< Έναρ (1) Κενηπικόρ 

ζηαθμόρ και έξι (6) μόνιηοπ για 

ηην ΜΔΠΚ >> 

45.000,00€ ΜΔ ΦΠΑ 

Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Β Φάζη) ζε Γεκόζηα 

Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηιρ αναδιαμοπθωμένερ  Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 
, όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 
κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – 
ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ 
δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέσπι και ηιρ  23/11/2018. 

mailto:prom3@verhospi.gr
http://www.korgialenio-benakio.gr/
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3) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα 
επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ 
δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε 
ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξώλ.  

4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, 
ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ 
θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Κεληξηθόο ηαζκόο παξαθνινύζεζεο αζζελώλ, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ηκήκαηα: 

α. Τπνινγηζηηθή κνλάδα 

β. Οζόλεο 

γ. Πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία 

Να έρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ύζηεκα δηαρείξηζεο θαξδηνινγηθώλ δεδνκέλσλ (cardiology information 

system) ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, γηα ηε κεηάδνζε αλαθνξώλ πιήξνπο θαξδηνγξαθήκαηνο κε ζηόρν ηελ 

απνζήθεπζε θαη πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο ζην ύζηεκα. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην ύζηεκα (software θαη 

hardware). 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1  
ύγρξνλεο ηερλνινγίαο 

 

ΝΑΙ. Να αλαθεξζεί ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο 

 

2 
Γηαζηάζεηο ύςνο Υ πιάηνο Υ κήθνο (ζε mm) Να αλαθεξζνύλ 

3 
Βάξνο (ζε Kg) Να αλαθεξζεί 

4 
Καηεγνξία θαη θιάζε ειεθηξηθήο αζθάιεηαο Να αλαθεξζεί 

5 Ηιεθηξηθή ηξνθνδνζία 220V/50Hz AC 

6 
Αδηάιεηπηε παξνρή ηάζεο 

Δμσηεξηθό UPS απηνλνκίαο 15 ιεπηώλ ηνπιάρηζηνλ 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

7 Λεηηνπξγηθό ύζηεκα Windows 

8 Δπεμεξγαζηήο DUAL CORE INTEL CORE 2 

9 Μλήκε ≥16 GB 

10 Έμνδνη VGA ή ςεθηαθή DVI 

ΟΘΟΝΕ 

11 Αξηζκόο 1 
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12 Σύπνο Έγρξσκε, επίπεδε, LCD 

13 Μέγεζνο >19 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

14 Αξηζκόο παξαθνινπζνύκελσλ αζζελώλ >16 

15 Τπνζηήξημε ηειεκεηξηθώλ αζζελώλ ΝΑΙ ζηνλ ίδην θεληξηθό ζηαζκό 

16 Καλάιηα αλά αζζελή >2 θπκαηνκνξθέο ηαπηόρξνλα, γηα θάζε αζζελή 

17 ηνηρεία απεηθόληζεο θαη παξαθνινύζεζεο 
Γεκνγξαθηθά, θπκαηνκνξθέο, αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη trends 

γηα όια ηα θαηλόκελα 

18 Αλίρλεπζε αξξπζκηώλ θαη δηαζηήκαηνο ST ΝΑΙ 

19 πλαγεξκνί 
ΝΑΙ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο νξίσλ θαη επηπέδνπ 

θξηζηκόηεηαο από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΤΛΛΟΓΗ/ΕΞΟΔΟΤ ΣΟΙΥΕΙΩΝ 

20 
Πιήξεο απνθάιπςε θπκαηνκνξθώλ (full 

disclosure) 
>3 εκεξώλ αλά αζζελή γηα ECG/RR/IBP/SpO2 

21 
Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ αζζελνύο κεηά ην 

εμηηήξην 
>10 εκεξώλ 

22 Απνζήθεπζε αξξπζκηώλ ΝΑΙ όισλ ησλ ηύπσλ 

23 Γηαζύλδεζε κε intranet Ννζνθνκείνπ Με ζύζηεκα PACS λνζνθνκείνπ θαη εμόδνπο DICOM- 
PROT. HL7 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

24 Υεηξηζηήξηα Αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη 

25 Ήρνο ΝΑΙ κε εμσηεξηθό ερείν ζπλαγεξκώλ 

26 Δθηππσηήο 
ΝΑΙ ηύπνπ LASER κε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο πιήξνπο 

ΗΚΓξαθήκαηνο θαη αλαθνξώλ 

27 Θεξκηθό θαηαγξαθηθό 3 θαλάιηα 

28 Γίθηπν ΝΑΙ ηνπηθό Ethernet 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ MONITOR ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Παξαθιίληα Monitor ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειν ινγηζκηθό γηα ρξήζε ζε Μνλάδα 

Δκθξαγκάησλ. 

 Γπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ θαηλνκέλσλ: ECG/Resp/NIBP/SpΟ2/Temp/IBP/C.Ο./SvΟ2.  

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ινγηζκηθό ή δεύηεξε νζόλε γηα δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο θαη απεηθόληζεο δεδνκέλσλ από 

πιεξνθνξηαθά δίθηπα ηνπ Ννζνθνκείνπ (π.ρ εξγαζηήξηα, αθηηλνινγηθό θιπ).  

Να έρεη ηε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ύζηεκα δηαρείξηζεο θαξδηνινγηθώλ δεδνκέλσλ (cardiology information 

system) ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, γηα ηε κεηάδνζε αλαθνξώλ πιήξνπο θαξδηνγξαθήκαηνο κε ζηόρν ηελ 

απνζήθεπζε θαη πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο ζην ύζηεκα. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην ύζηεκα (software θαη 

hardware). 

1 ύγρξνλεο ηερλνινγίαο  ΝΑΙ. Να αλαθεξζεί ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο  

2 Γηαζηάζεηο ύςνο Υ πιάηνο Υ κήθνο (ζε mm) Να αλαθεξζνύλ 

3 Βάξνο (ζε Kg) Να αλαθεξζεί 

4 Καηεγνξία θαη θιάζε ειεθηξηθήο αζθάιεηαο Να αλαθεξζεί 

5 Ηιεθηξηθή ηξνθνδνζία 220V/50Hz AC κέζσ ελζσκαησκέλνπ ηξνθνδνηηθνύ 

6 Παζεηηθή ςύμε ΝΑΙ ρσξίο ρξήζε αλεκηζηήξα 
MONITOR 

7 

Δνιζσςηικέρ βαθμίδερ:  

Α. Ηιεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (ECG) - 
Αλαπλνήο (Resp) 3/5 απαγσγώλ 

Β. Αηκαηεξήο πίεζεο (IBP) 2 θαλάιηα 

Γ. Αλαίκαθηεο πίεζεο (ΝΙΒΡ) 1 θαλάιηα 
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Γ. Παικηθήο Ομπκεηξίαο (Sp02) 1 θαλάιηα 

Δ. Θεξκνθξαζίαο (Temp) 2 θαλάιηα 

Σ. Καξδηαθήο παξνρήο (C.O) θαη κεηθηνύ 
θιεβηθνύ νμπγόλνπ (Sv02) 

1 θαλάιηα 

8 
Οπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνύ 

(alarm), άλσ θαη θάησ νξίσλ, γηα όια ηα 
θαηλόκελα θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπο 

ΝΑΙ. Να αλαθεξζνύλ νη ηηκέο ησλ νξίσλ γηα θάζε 
παξάκεηξν θαη θαηλόκελν 

9 Έγρξσκε νζόλε TFT/LCD 
ΝΑΙ. >12 ηληζώλ, αθήο, πςειήο αλάιπζεο θαη αληίζεζεο. 

Να δνζνύλ αλαιπηηθά ηερληθά ζηνηρεία ηεο νζόλεο 

10 Καλάιηα >8 θπκαηνκνξθώλ 

11 Σνπνζέηεζε νζόλεο 
ε πεξηζηξεθόκελε βάζε. Να δύλαηαη λα ηνπνζεηεζεί θαη 
ζε πεξηζηξεθόκελν ζύζηεκα βξαρίνλα ηνίρνπ ή νξνθήο 

12 
Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο επεηζνδίσλ, 
ζπλαγεξκώλ θαη αξξπζκηώλ όισλ ησλ 

ηύπσλ 
ΝΑΙ. Γηα ηηο ηειεπηαίεο 10 ώξεο ηνπιάρηζηνλ 

ΒΑΘΜΙΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ (ECG)-ΑΝΑΠΝΟΗ (Resp) 

13 Λήςε θαηλνκέλνπ Με 5πνιηθό θαιώδην 

14 
Γηαγλσζηηθό ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη 

πξόβιεςε νμείαο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ 

ΝΑΙ κε εηδηθό πξόγξακκα αλάιπζεο πνπ ιακβάλεη ππόςε 
ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αζζελνύο (ειηθία, θύιν). Να 

γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά 

15 
Αλίρλεπζε θαθήο ζύλδεζεο ή ειεθηξηθήο 

δηαθνπήο θάζε ειεθηξνδίνπ 
 

16 
Απεηθόληζε ηνπ αξηζκνύ ζθύμεσλ, αθόκε θαη 

ζηηο πεξηπηώζεηο θαθήο ζύλδεζεο ή 
δηαθνπήο ηνπ θαισδίνπ ECG 

ΝΑΙ από ηελ παικηθή νμπκεηξία ή ηελ αηκαηεξή πίεζε 

17 Αλίρλεπζε αξξπζκηώλ >20 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο) 

18 ηηγκηόηππν ΗΚΓ  

19 Αλάιπζε δηαζηήκαηνο ST  

20 Παξαθνινύζεζε δηαζηήκαηνο QT  

21 Ρύζκηζε ησλ ζεκείσλ ST, J θαη ISO  

22 Κπκαηνκνξθή Αλαπλνήο 
ΝΑΙ κε απεηθόληζε θαη ξύζκηζε επαηζζεζίαο ηεο 

θπκαηνκνξθήο 

23 Καη' επηινγή ξύζκηζε ηνπ ρξόλνπ άπλνηαο  

ΒΑΘΜΙΓΑ ΑΙΜΑΣΗΡΩΝ ΠΙΔΔΩΝ (IBP) 

24 Λήςε θαηλνκέλνπ Μέζσ κνξθνκεηαηξνπέσλ πνιιαπιώλ ή κίαο ρξήζεο 

25 Πιήζνο ιακβαλόκελσλ πηέζεσλ 3 

26 Απεηθόληζε θπκαηνκνξθήο θαη ηηκώλ ΝΑΙ κε ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο 

27 Τπέξζεζε θπκαηνκνξθώλ ΝΑΙ 

28 
Τπνινγηζκόο πίεζεο ελζθήλσζεο (Wedge 

pressure) 
ΝΑΙ 

29 
Τπνινγηζκόο δείθηε δηάρπζεο ζηελ 

ελδνθξάληα πίεζε 
 



5 
 

30 Μέηξεζε ηεο απόθιηζεο Πίεζεο Παικνύ  

ΒΑΘΜΙΓΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΠΙΔΗ (ΝΙΒΡ) 

31 Λήςε θαηλνκέλνπ Με πεξηρεηξίδα ζύκθσλα κε ηελ ηαιαλησζηκεηξηθή κέζνδν 

32 Απεηθόληζε ηηκώλ ΝΑΙ κε ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο 

33 Σξόπνο κεηξήζεσλ 
Υεηξνθίλεηα ή απηόκαηα κε επηινγή ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ 

από ην ρξήζηε 

34 Αθξίβεηα κεηξήζεσλ  

ΒΑΘΜΙΓΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ (Sp02) 

35 Λήςε θαηλνκέλνπ 
Με αηζζεηήξα δαθηύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Να 

δηαηίζεληαη θαη αηζζεηήξεο άιισλ ηύπσλ 

36 
Απεηθόληζε πιεζπζκνγξαθηθήο θακπύιεο 

θαη αξηζκνύ ζθύμεσλ 
ΝΑΙ 

37 Αθξίβεηα κεηξήζεσλ  

ΒΑΘΜΙΓΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp) 

38 Λήςε θαηλνκέλνπ Μέζσ αηζζεηήξσλ πνιιαπιώλ ή κηαο ρξήζεο γηα ιήςε 
ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο ή νηζνθάγνπ/ πξσθηνύ 

39 Πιήζνο ιακβαλόκελσλ ζεξκνθξαζηώλ 1 

40 Απεηθόληζε ηηκώλ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ 

41 Καξδηαθήο παξνρήο (C.O.) ΝΑΙ κε κέζνδν ζεξκναξαίσζεο 

42 Μεηθηνύ θιεβηθνύ νμπγόλνπ (SvΟ2) ΝΑΙ 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ 

43 Καπλνγξαθίαο  

44 Ηιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο (EEG)  

45 Βάζνπο θαηαζηνιήο (ηύπνπ ΒΙS)  

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 

46 
Σύπνη εληζρπηώλ παξαθνινπζνύκελσλ 

παξακέηξσλ  

47 Σάζεηο (κλήκε δεδνκέλσλ / trends) 
Απεηθόληζε γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο από 1 έσο 4 ώξεο  ηνπιάρηζηνλ, όισλ ησλ 
παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ 

48 Πξόγξακκα αηκνδπλακηθώλ ππνινγηζκώλ ΝΑΙ 

49 Πξόγξακκα δνζνινγίαο θαξκάθσλ ΝΑΙ 

50 πλαγεξκνί 
ΝΑΙ ξπζκηδόκελνη γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο 

παξακέηξνπο 

51 Πξναηξεηηθή ζύλδεζε θαηαγξαθηθνύ ΝΑΙ. Σνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ 

52 Παξαθνινύζεζε απνκαθξπζκέλσλ θιηλώλ 
ΝΑΙ κέζσ ιεηηνπξγίαο θιίλε πξνο θιίλε (BED TO BED) 

όηαλ ηα monitors βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλα ζην ίδην δίθηπν. 

53 Υεηξηζηήξην απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ ΝΑΙ ελζύξκαην ή αζύξκαην 

ΓΙΑΤΝΓΔΔΙ 
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54 Έμνδνη: VSA ή ςεθηαθή DVI γηα ζύλδεζε απνκαθξπζκέλεο νζόλεο 
θαη Ethernet γηα ζύλδεζε κε Κεληξηθό ηαζκό 

55 Δίζνδνη: 
Αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο γηα ζύλδεζε πεξηθεξηθώλ 

ζπζθεπώλ θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΙΟ  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΜΔΠΚ 
Α ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 
Β ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ   
 

 


