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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Κάλυψη
μέρους
του
κόστους
αναγκών
σε
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σε υλικά, με στόχο την
αναγκαία προμήθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας
από τον CoronaVirus.
Δωρεά οικίσκου 30 τ.μ. (εξεταστήριο κοντέινερ και
θάλαμο απομόνωσης για ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού)
Νοσοκομείο Θήβας.
Χορηγία εξοπλισμού υλικών αυτοπροστασίας για τους
άνδρες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης.
Κάλυψη
μέρους
του
κόστους
αναγκών
σε
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και σε υλικά για την
αντιμετώπιση της πανδημίας.
Χορηγία (Υποχλωριώδες Νάτριο, ALCOLET L27-25/C,
KAPANOX CD-85, KAPANOX BC-30, Citric acid
monohydrate) στο 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης
(Στρατός Ξηράς).
Δωρεάν αντικατάσταση του κινητήρα του του υπ’ αριθμ.
ΕΑ-25515 οχήματος της Υπηρεσίας του Αστυνομικού
Τμήματος Τανάγρας.
Χορηγίες ΜΑΠ για το Κ.Υ. Σχηματαρίου και για άλλες
τοπικές ιατρικές και μη υπηρεσίες ,όπως και εξοπλισμό
κατάλληλο για την υποστήριξη 2 θέσεων ΜΕΘ στο Γ.Ν.
Θηβών.
Δωρεά ύψους 650.000 ευρώ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό
και αναλώσιμα - για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας- καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες, κατόπιν
συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς.
Το ποσό της δωρεάς συγκεντρώθηκε από τη συνδρομή των
θυγατρικών εταιριών της VIOHALCO και συγκεκριμένα
από τις εταιρίες:
 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. με το ποσό των 400.000 ευρώ,
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. με το ποσό των 160.000
ευρώ και
 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με το ποσό των
90.000 ευρώ.
Προσφορά
στο
Νοσοκομείο
Λιβαδειάς ενός Ηλεκτροκαρδιογράφου Cardimax FX8200,
του Οίκου FUKUDA Ιαπωνίας εξακάναλο, ανθεκτικής
κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή Νοσοκομειακή χρήση.

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε.
Αποστολή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Θηβαίων 480 κουτιά γάλα και 145 Κg ζάχαρη, για άμεση
κάλυψη αναγκών σε ελλείποντα τρόφιμα για παιδιά.

ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ

‘Εχει συνδράμει στην εθνική προσπάθεια για την
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς πανδημίας και έχει

Ελληνική Αεροπορική
Βιομηχανία Α.Ε.

προσφέρει σημαντική ποσότητα νερού στους 600 ιατρούς,
νοσηλευτές και στο λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου
Χαλκίδας αλλά και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του
Ασκληπιείου
Νοσοκομείου
της
Βούλας
στην
Αθήνα. Παράλληλα, έχει συνδράμει στο έργο της
Κοινωνικής Οργάνωσης Αγάπη, που υποστηρίζει ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη.
H Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία με τη Διεύθυνση
Εργοστασίου Αεροκατασκευών και το Εργαστήριο
Τρισδιάστατης Εκτύπωσης (3-D Print Lab) σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Εργοστασίου Ηλεκτρονικών της
εταιρείας,
προχωρούν
στην
υλοποίηση
μίας
πρωτοβουλίας για την παραγωγή μασκών-ασπίδων
προστασίας προσώπου (face shields).

