
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 

ζέιεη λα εθθξάζεη δεκόζηα ηηο ζεξκέο ηεο επραξηζηίεο ζε εηαηξίεο, ζπιιόγνπο 

θαη θπζηθά πξόζσπα γηα ηελ πνιύηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηαβάιιεη όιν ην πξνζσπηθό ηνπ λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο ζηε δύζθνιε 

θαη πξσηόγλσξε απηή ζπγθπξία. 

 

πγθεθξηκέλα, επραξηζηνύκε από θαξδηάο: 

α) ηηο εηαηξίεο : 

 ΑΝ.ΜΑΤΡΟΓΔΝΖ Α.Δ., γηα ηε δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α.: α)ην θόζηνο 
ξαθήο 200 νξζνπεδηθώλ αδηάβξνρσλ ξνκπώλ κε ύθαζκα ηνπ 
Π.Γ.Ν.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 3.300,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ, β) ην θόζηνο αληηθαηάζηαζεο θνπξηηλώλ (αληηκηθξνβηαθέο-
αληηκπθεηηαθέο-αληηππξηθέο) ηεο Β’ Παλ/θεο Υεηξ/θεο Κιηληθήο ηνπ 
Π.Γ.Ν.Α, ζπλνιηθήο δαπάλεο 2.430.00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ γ) δηάθνξα είδε βηβιηνπσιείνπ ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.345,40 
επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. θαη δ) δάπεδα θαη ζνβαηεπί 
θιηληθώλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 4.924,60 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ.  
 

 ΑΝ. ΜΑΤΡΟΓΔΝΖ Α.Δ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΗΓΖ, γηα ηε δσξεά 
εηδώλ ζθίαζεο ζπλνιηθήο αμίαο 1.350.00 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ. 
 

 Εαραξνπιαζηείν Παπαπαξαζθεπά ΑΔ, γηα ηε δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α. ελόο 
(1) θνπηηνύ κε θαξηόθεο βάξνπο 1Kg, γηα θάζε εξγαδόκελν, ζε ζύλνιν 
1450 εξγαδνκέλσλ. 
 

 Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο γηα ηε δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α., 4.000 ηεκαρίσλ 
ηαηξηθώλ καζθώλ κηαο ρξήζεο, 14.000 δεπγώλ ηαηξηθώλ γαληηώλ κηαο 
ρξήζεο θαη 500 ηεκαρίσλ ηκαηηζκνύ κηαο ρξήζεο. 
 

 BOSTON SCIENTIFIC ΔΛΛΑ ΑΔ, γηα ηε δσξεά δύν (2) πζθεπώλ 
Απνζηείξσζεο Αέξα Υώξνπ ζην Γαζηξεληεξνινγηθό Σκήκα ηνπ 
Π.Γ.Ν.Α. 
 



 SB BioAnalytika A.E, ε νπνία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δσξεά ζην 
Π.Γ.Ν.Α., πνζό ύςνπο 11.160.00 επξώ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
(24%), γηα αιιαγή παησκάησλ ζηα εξγαζηήξηα. 

 

 Ena Med ΗΑΣΡΗΚΑ ΔΗΓΖ κ/πε Δ.Π.Δ., ε νπνία πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε 
δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α. α) ηξηώλ (3) ηξνρήιαησλ απνξξηκκάησλ ηεο 
ζεηξάο WASTY, β) επηά (7) θάδσλ απνξξηκκάησλ από αλνμείδσην 
αηζάιη (MS107). 
 

 Beiersdorf/Nivea, γηα ηε δσξεά θξεκώλ ρεξηώλ, ζε όιν ην πξνζσπηθό 
ηνπ Π.Γ.Ν.Α. 
 

 ECOSTER A.E., γηα ηε δσξεά ελόο (1) Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή ζην 
Π.Γ.Ν.Α. 
 

 <<ΑΛΦΑ-ΒΖΣΑ>> ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ Μνλνπξόζσπε Α.Δ., γηα ηε 
δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α., 100 κεηαιιηθώλ θάδσλ (50 κηθξώλ θαη 50 
κεγάισλ). 
 

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΒΑΛΑ “ΓΖΜΩΦΔΛΔΗΑ”, 
ε νπνία επηβξαβεύεη ην πξνζσπηθό ηνπ Π.Γ.Ν.Α., κε 4 δηαλπθηεξεύζεηο 
4-5-αζηέξσλ μελνδνρεία ηεο πόιεο, δσξεάλ είζνδν ζηα κνπζεία θαη 
ζην Πεινζεξαπεπηήξην  ησλ Κξελίδσλ. 
 

 Ξελνδνρεηαθό ΟΜΗΛΟ Anamar Hotels & Resosts. 
 

 ΒΗΚΟ Α.Δ. γηα ηε δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α., δύν (2) παιέηεο θπζηθό 
κεηαιιηθό λεξό. 
 

 ΗΦΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ γηα ηε δσξεάλ κεηαθνξά ηαηξνηερλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ. 
 

β) ηνπο ζπιιόγνπο: 

 ΚΑΡΚΗΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΩΝ Ν. ΔΒΡΟΤ <<ΤΝΔΥΗΕΩ>> ν νπνίνο 
δσξίδεη ζην Π.Γ.Ν.Α., ηξία (3) ακαμίδηα κεηαθνξάο αζζελώλ. 
 

 ΟΡΔΣΗΑΓΗΣΩΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ «Ο 
ΟΡΔΣΖ», γηα ηε δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α., αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ ζε 
έλα (1) δσκάηην κε ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδό ηνπ, ζηε Μνλάδα Δηδηθώλ 
Λνηκώμεσλ (ΜΔΛ). 
 

 ΔΝΩΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΗ 
ΤΝΑΦΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ γηα ηε δσξεά ζην Π.Γ.Ν.Α., 168 θηβώηηα 
λεξνύ ησλ 6 θηαιώλ 1,5 ιίηξνπ, ζπλνιηθνύ ύςνπο 199,33 επξώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν 
Σηκνιόγην-Γειηίν Απνζηνιήο.   
 
 



 
      Θεσξνύκε όηη απηέο νη πξάμεηο πξέπεη λα αλαδεηθλύνληαη, θαζώο 

απνδεηθλύνπλ έκπξαθηα ηελ αιιειεγγύε θαη ην αίζζεκα θνηλσληθήο  επζύλεο, 

αμίεο πνπ θαηαμηώλνπλ ηελ ίδηα ηελ αλζξώπηλε ύπαξμε. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

                                 ΕΤΑΓΓΕΛΟ Δ. ΡΟΤΦΟ 

 

 

 

 

 


