
   

  

1 

 

 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1
η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

11527-ΓΟΥΔΗ  ΤΗΛ.  213 2013120 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

Αθήνα 28-06-2022 

        Αρ. πρωτ.14144  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθ. 20/5/15-03-2022 ΑΔΣ, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθ. 12/10/10-05-2022 

και την υπ’ αριθ. 22/13/07-06-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με 

την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την άπαξ ετήσια προληπτική συντήρηση : α) εξήντα πέντε (65) κεντρικών κλιματιστικών 

μονάδων (Κ.Κ.Μ.) του Νοσοκομείου β) τριών (3) ψυκτικών μηχανημάτων McQuay του 

κεντρικού  μηχανοστασίου Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου γ) δύο (2) ψυκτικών 

μηχανημάτων TRANE του κτιρίου Δοξιάδη δ) τριών (3) ψυκτικών μηχανημάτων CARRIER 

του Νοσοκομείου , δύο (2) κεντρικών ψυκτών ανακαινισμένων τμημάτων και ενός (1) του 

μαγνήτη ε) δύο (2) κεντρικών ψυκτικών μηχανημάτων TRANE του κτιρίου Χωρέμειο ζ) 

τριακοσίων έξι (306)fancoilunit της Ογκολογικής Μονάδας η) ενός (1) κεντρικού ψύκτη 

DAIKIN του μαγνήτη, εν όψει της  θερινής περιόδου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

(άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει),  πιθανής δαπάνης € 

25.204,00 πλέον Φ.Π.Α ή € 31.252,96 συμπ. Φ.Π.Α.24%. 

2. Την υπ’ αριθ. 4/16/23-06-2022 ΑΔΣ έγκρισης επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας για 

την ανάδειξη αναδόχου για την άπαξ ετήσια προληπτική συντήρηση : α) εξήντα πέντε (65) 

κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ.) του Νοσοκομείου β) τριών (3) ψυκτικών 

μηχανημάτων McQuay του κεντρικού μηχανοστασίου Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 

γ) δύο (2) ψυκτικών μηχανημάτων TRANE του κτιρίου Δοξιάδη δ) τριών (3) ψυκτικών 

μηχανημάτων CARRIER του Νοσοκομείου , δύο (2) κεντρικών ψυκτών ανακαινισμένων 

τμημάτων και ενός (1) του μαγνήτη ε) δυο (2) κεντρικών ψυκτικών μηχανημάτων TRANE του 

κτιρίου Χωρέμειο ζ) τριακοσίων έξι (306) fancoilunit της Ογκολογικής Μονάδας η) ενός (1) 

κεντρικού ψύκτη DAIKIN του μαγνήτη, εν όψει της  θερινής περιόδου, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 25.204,00 πλέον 

Φ.Π.Α ή € 31.252,96 συμπ. Φ.Π.Α.24%. 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11926/02-06-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

ανάδειξη αναδόχου για την άπαξ ετήσια προληπτική συντήρηση : α) εξήντα πέντε (65) 

κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (Κ.Κ.Μ.) του Νοσοκομείου β) τριών (3) ψυκτικών 

μηχανημάτων McQuay του κεντρικού μηχανοστασίου Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου 
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γ) δύο (2) ψυκτικών μηχανημάτων TRANE του κτιρίου Δοξιάδη δ) τριών (3) ψυκτικών 

μηχανημάτων CARRIER του Νοσοκομείου , δύο (2) κεντρικών ψυκτών ανακαινισμένων 

τμημάτων και ενός (1) του μαγνήτη ε) δυο (2) κεντρικών ψυκτικών μηχανημάτων TRANE του 

κτιρίου Χωρέμειο ζ) τριακοσίων έξι (306) fancoilunit της Ογκολογικής Μονάδας η) ενός (1) 

κεντρικού ψύκτη DAIKIN του μαγνήτη, εν όψει της  θερινής περιόδου, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 

τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 25.204,00 πλέον 

Φ.Π.Α ή € 31.252,96 συμπ. Φ.Π.Α.24%. 

4. Ότι η ημερομηνία λήξης κατάθεσης  των  προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies είναι η Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 14:00, 

ενώ θα κατατεθούν την ίδια ημέρα και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους 

στο iSupplies, ήτοι την Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία 

του Νοσοκομείου.   

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

 

Την παράταση του χρόνου λήξης κατάθεσης  των  προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως  την Τετάρτη 29/06/2022 και ώρα 

14:00, ενώ θα κατατεθούν την ίδια ημέρα και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή 

τους στο iSupplies, ήτοι την Τετάρτη 29/06/2022 και ώρα 14:30, στο Πρωτόκολλο στη 

Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ.  ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

Τμήμα Προμηθειών 
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