
1 

 

                                                                         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18 

 

Της  συνεδρίασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» στις 

07.10.2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεών του. 

Παρόντες οι κ.κ.  

Εμμανουήλ Παπασάββας, Διοικητής, Πρόεδρος Συμβουλίου 

Ιωάννης Παύλου, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου 

Χαράλαμπος Κουκούτσης, Μέλος 

Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, Μέλος 

Σπυριδούλα – Κυριακούλα Σπανού, Μέλος 

Γεώργιος Σφακιανός,  Εκπρόσωπος Ιατρών  

Ευφροσύνη Βλαχιώτη, Εκπρόσωπος Εργαζομένων πλην Ιατρών  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα Γκίνη Αναστασία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία επτά (7) μελών του Συμβουλίου. 

ΘΕΜΑ 22/18: α) Ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου με ρυθμιζόμενο ύψος και θέση για λήψη 

ακτινογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με αριθμό 

Διακήρυξης 6/2020 προϋπολογισθείσας δαπάνης € 27.419,35 πλέον ΦΠΑ ή € 

34.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%, (CPV:  33100000-1) και β) Έγκριση τροποποίησης 

των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 

Στο Συμβούλιο υποβάλλεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20744/29.09.2020 εισήγηση της 

Αθηνάς Τζάγκα, Διευθύντριας Διοικητικής  Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

1.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247 /1995) «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  

1.2 του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 

λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

1.3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  

1.4 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. 

εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»  

1.5 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.  
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1.6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις».  

1.7 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις.»  

1.8 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» 

1.9 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

2. Το υπ’ αριθμ. 12316/30-05-2019 έγγραφο του Διοικητού του Νοσοκομείου  το 

οποίο διαβιβάστηκε από την διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής προς τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο ζητείται επιχορήγηση για την 

προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης € 1.642.120,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%). 

 

3. Την υπ’ αριθ. 2/50288/12-06-2019 Απόφαση  Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προέβη σε μεταβολές Εκτελούμενου 

Προϋπολογισμού, με βάση το παραπάνω αίτημα. 

 

4. Το υπ’ αριθ. Β1.α/οικ.49669/02-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας με θέμα: 

«Επιχορήγηση του Γ.Ν.Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για την κάλυψη δαπανών 

προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» με  το συνολικό ποσό της επιχορήγησης 

να ανέρχεται στο 1.642.120,00 € ( συμπ. ΦΠΑ 24%). 

 

5. Το υπ’ αριθ. 575/2019 γραμμάτιο είσπραξης επιχορήγησης ποσού 1.642.120,00 €   

 

6. Την με αριθ. 14/26/28-11-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,  με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 

Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου με ρυθμιζόμενο ύψος και θέση για λήψη 

ακτινογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης € 27.419,35 πλέον ΦΠΑ ή € 34.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%, (CPV:  33100000-

1).   

7. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΤΚ046906Ε-ΩΩ0, σε βάρος του 

ΚΑΕ 9149 του  προϋπολογισμού.   
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8. Ότι ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε ως εξής : 

α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 

β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   : Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  

με ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έως και τις 11-2-2020 ώρα 14:00 και με 

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 12-2-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.μ. στην αίθουσα Διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών 

 

9. Την με αριθ. πρωτ. 2446/4-2-2020 Ένσταση της Εταιρείας MEDITRUST Ε.Π.Ε. 

κατά της υπ΄ αριθ. 6/2020 Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια Θερμοκοιτίδας ανοικτού τύπου με ρυθμιζόμενο ύψος και θέση για λήψη 

ακτινογραφίας, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. 

 

10. Ότι λαμβανομένου υπόψη την από 11-2-2020 απάντηση της επιτροπής ενστάσεων 

προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. 

 

 

Εισηγούμαι να εγκρίνετε 

1. Την ακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια Θερμοκοιτίδας 

ανοικτού τύπου με ρυθμιζόμενο ύψος και θέση για λήψη ακτινογραφίας, για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με αριθμό Διακήρυξης 6/2020 

προϋπολογισθείσας δαπάνης € 27.419,35 πλέον ΦΠΑ ή € 34.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%, 

(CPV:  33100000-1). 

 

2.Την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού, προκειμένου να 

διενεργηθεί εκ νέου ο διαγωνισμός.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,   

Ο μ ό φ ω ν α  α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Εγκρίνει,  

1. Την ακύρωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια Θερμοκοιτίδας 

ανοικτού τύπου με ρυθμιζόμενο ύψος και θέση για λήψη ακτινογραφίας, για την 

κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με αριθμό Διακήρυξης 6/2020 

προϋπολογισθείσας δαπάνης € 27.419,35 πλέον ΦΠΑ ή € 34.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24%, 

(CPV:  33100000-1). 

 

2.Την τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του Διαγωνισμού, προκειμένου να 

διενεργηθεί εκ νέου ο διαγωνισμός.  
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