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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανάρτησης μελέτης, με δωρεά, άνευ ανταλλάγματος, για το έργο  με τίτλο: «Επέκταση – 

Αναμόρφωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών του Γ.Ν. Δράμας ». 

 

 

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας,  Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά,  έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α «Δωρεά μελετών» του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ42Α) «Ανάθεση και 

εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνει ότι: 

Με το από 15/10/2022 έγγραφο (αρ. πρωτ. Γ.Ν.Δράμας 17947/2022) των συνεργαζόμενων 

μελετητικών γραφείων «406 architects - Χ.Παππάς - Ε.Μοσχοβάκου – Σ.Αμπατζόγλου Ο.Ε.»- 

«Γ.Παπαργύρης - Α.Καρδούλα Ο.Ε.» και  «Καμπίτσης και Συνεργάτες Τ.Ι.Κ.Ε.», κατατέθηκε- 

παραδόθηκε η εκπονηθείσα μελέτη εφαρμογής (μετά από δωρεά άνευ ανταλλάγματος), με τίτλο 

«Επέκταση –Αναμόρφωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και του Τμήματος 

Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Δράμας» ( Αρχιτεκτονική, Στατική και Η/Μ ) 
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Το Δ.Σ. του Γ.Ν. Δράμας είχε αποδεχτεί τη δωρεά της εταρείας RAYCAP Α.Ε., 

εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της, κ. Αποστολίδη Κωνσταντίνο, σύμφωνα με την 

με αρ. 31/09-02-2021 απόφασή του και στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας με την με αρ.πρωτ. 

Α3α./Γ.Π.22038/12-04-2021 απόφαση  της Δ.Τ.Υ. του , ενέκρινε την εκπόνηση της μελέτης του εν 

λόγω έργου (δωρεά) καθώς και των τευχών δημοπράτησης,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Το Δ.Σ. του Γ.Ν.Δράμας, με την με αρ. 444/18-10-2022 απόφαση του, ενέκρινε την 

εκπονηθείσα μελέτη. 

Η μελέτη αναρτάται, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις στην ιστοσελίδα του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), μέσω του υπερσυνδέσμου: https://web.tee.gr και στη 

ιστοσελίδα του Γ.Ν.Δράμας μέσω του υπερσυνδέσμου: 

https://www.dramahospital.gr/newspaper/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%84%ce%b7-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-

%cf%84-%ce%b5-%cf%80-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc-%ce%b5-%ce%b8-

%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b3%ce%b5/, για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα , προκειμένου να 

λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος και να υποβάλλει παρατηρήσεις επί της μελέτης. 

Τυχούσες παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός της παραπάνω προθεσμίας στο 

Τ.Ε.Ε. ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Νοσοκομείου: 

grammateia.ceo@dramahospital.gr 

Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου να 

αποστείλουν στο Γ.Ν. Δράμας σχετική βεβαίωση για την ημερομηνία ανάρτησης και τον συνολικό 

χρόνο ανάρτησης, οι οποίες θα τεθούν υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

Η Διοικήτρια 

του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 

 

Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου 
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