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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

1η  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» 

11527-ΓΟΤΔΗ  ΣΗΛ.  2132013120 

 

        Αθήνα  _28_ /06/2022            

                                     Απιθμ. ππυη.: 13870 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Έχονηας υπόψη: 

1. Σις διαηάξεις : 

1.1 ηος Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» ψπυρ ιζσωει ζήμεπα.  

1.2 ηος Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. 

εποπηεςομένυν από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηος Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ηυν άπθπυν 21 & 23 ηος Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηος Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) 

Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηος Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηος Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ 

διαηάξειρ. 

1.8 ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ψπυρ έσει 

ηποποποιηθεί και ιζσωει.  

1.9 ηος Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, 

Μεζοππόθεζμο Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηος Ν.4727/2020 (ΦΔΚ Α΄ 184/23-09-2020) «Ψηθιακή Γιακςβέπνηζη (Δνζυμάηυζη 

ζηην Δλληνική Νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 2016/2102 και ηηρ Οδηγίαρ (ΔΔ) 

2019/1024) – Ηλεκηπονικέρ Δπικοινυνίερ (Δνζυμάηυζη ζηο Δλληνικψ Γίκαιο ηηρ 

Οδηγίαρ (ΔΔ) 2018/1972) και άλλερ διαηάξειρ.» 

1.11 ηος Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ 

διαηάκηερ».  
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2. Σην ςπ’ απιθ. ππυη. 3787/16-04-2021 Οπθή Δπανάλητη Απψθαζη Γιοικηηή ηος 

Νοζοκομείος, με ηην οποία εγκπίθηκε η ζκοπιμψηηηα και διενέπγεια ηος ςνοπηικοω 

Γιαγυνιζμοω για ηην ανάδειξη αναδψσος παποσήρ ςπηπεζιϊν αηομικήρ δοζιμέηπηζηρ 

πποζυπικοω, για σπονική διάπκεια ενψρ (1) έηοςρ,  πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ € 7.700,00 

πλέον ΦΠΑ ή € 9.548,00 ζςμπ. ΦΠΑ 24% (CPV: 50411000-9), με ΑΓΑ: 62Ξ746906Δ-199 

Απψθαζηρ Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ. 
 

3.  Σην δημοζίεςζη ηος διαγυνιζμοω ζηιρ  10-05-2021 πος έσει υρ εξήρ: 

α. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ : ΓΙΑΤΓΔΙΑ και ζηην ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος. 

β.ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ   : Κ.Η.Μ.ΓΗ. και ζηην ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος 

 με  απσική καηάθεζη πποζθοπϊν έυρ και ηιρ 24-05-2021 ημέπα Γεςηέπα και ϊπα 14.00 

μ.μ. και  ημεπομηνία διενέπγειαρ ζηιρ 25-05-2021 ημέπα Σπίηη και ϊπα 10:00 π.μ. 

 

4. Όηι καηά ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμοω πποζθοπά καηέθεζαν οι παπακάηυ 

εηαιπείερ: 

 

1) MEDIRAY Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟ – Α. ΜΠΟΤΜΠΑ Ο.Ε. 

2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΕΑΕ. 

 

5.  Σην ςπ’ απιθμ. ππυη. 19241/07-10-2021 Απψθαζη Γιοικηηή με ηην οποία εγκπίθηκε ηο 

ςπ’ απιθ. 46/20-09-2021 ππακηικψ αξιολψγηζηρ ηεσνικϊν πποζθοπϊν ηος εν λψγυ 

διαγυνιζμοω. 

 

6. Σο ςπ’απιθ. ππυη. 20728/19-10-2021 έγγπαθο ηος Νοζοκομείος ππορ ηιρ ηεσνικά 

καηάλληλερ εηαιπείερ με ηο οποίο έγινε η γνυζηοποίηζη ηηρ ημεπομηνίαρ αποζθπάγιζηρ 

ηυν οικονομικϊν πποζθοπϊν, ήηοι ζηιρ 20-10-2021 ημέπα Σεηάπηη και ϊπα 11:00 π.μ. 

 

7. Σο ςπ’ απιθμ. 46Α/04-03-2022 Ππακηικψ Οικονομικήρ Αξιολψγηζηρ Πποζθοπϊν ηο οποίο 

έσει υρ εξήρ: 

 

«ΡΑΚΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Νο 46A 
 

Στθν Ακινα 04-03-2022 ςυνεδρίαςε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ του Συν. Διαγ. 10/2021, για τθν 
«ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν ατομικισ δοςιμζτρθςθσ προςωπικοφ, για χρονικι 
διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ», προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ € 7.700,00 πλζον ΦΡΑ (€ 9.548,00 ςυμπ. 
ΦΡΑ), ΚΑE 0887, CPV 50411000-9 «Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ ςυςκευϊν μζτρθςθσ», με 
κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει 
τιμισ, προκειμζνου να αξιολογιςει τισ οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων. 
 
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ ορίςκθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3787/16-04-2021 Ορκι Επανάλθψθ 
Απόφαςθσ Διοικθτοφ του Νοςοκομείου και αποτελείται από τουσ: 
 
1. Ζϊρο Εμμανουιλ ΡΕ Ακτινοφυςικϊν, Επικ. Ρροςωπικό 
2. Σφρου Ευςτακία ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ.   
2. Αντωνάκθ Ακανάςιο ΤΕ Μθχανικϊν Αν. Ρροϊςταμζνου Τμ. Βιοϊατρικισ 

Τεχνολογίασ. 
 

 
Ο διαγωνιςμόσ δθμοςιεφτθκε: 
α) ΡΟΚΗΥΞΗ : ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, 
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β) ΔΙΑΚΗΥΞΗ: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, με κατάκεςθ προςφορϊν 
μζχρι και 24-5-2021 ϊρα 14:00. 
 
Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προςφορζσ κατζκεςαν οι κάτωκι 

εταιρείεσ/φορείσ: 

 
1) Γ.ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – Α. ΜΡΟΥΜΡΑΣ Ο.Ε. “MEDIRAY”. 
2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ “Ε.Ε.Α.Ε.”, ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ.  
 

Στισ 25-05-2021 θ επιτροπι αξιολόγθςθσ προχϊρθςε ςτισ προβλεπόμενεσ από τον Ν.4412/2016 
ενζργειεσ. Αποςφράγιςε τουσ κυρίουσ φακζλουσ κακϊσ και τουσ φακζλουσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, ςφράγιςε και μονόγραψε κάκε ςτοιχείο αυτϊν. Σφράγιςε και μονόγραψε τουσ 
φακζλουσ των οικονομικϊν προςφορϊν και τουσ παρζδωςε ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν. 
 
Η επιτροπι ςυνεδρίαςε ςτισ 04-06-2021 για τον ζλεγχο των φακζλων των τεχνικϊν προςφορϊν και 
διαπίςτωςε ότι πρζπει να προςκομιςτοφν διευκρινιςτικά δικαιολογθτικά και από τουσ δφο 
ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ του διαγωνιςμοφ. Με το υπ’ αρικμ. πρωτ. 10771/07-06-2021 
ζγγραφο τθσ επιτροπισ προσ το Τμιμα Ρρομθκειϊν γνωςτοποιικθκαν οι απαιτιςεισ τισ επιτροπισ.       
 
Με τα υπ’ αρικμ. πρωτ. 11226/1/10-06-2021 και 11226/2/10-06-2021 ζγγραφα τθσ Ρροϊςτ. Δ/νςθσ 
Διοικθτικισ-Οικονομικισ Υπθρεςίασ προσ Γ.ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – Α. ΜΡΟΥΜΡΑΣ Ο.Ε. “MEDIRAY” και 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ “Ε.Ε.Α.Ε.”, ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ, αντίςτοιχα, ηθτικθκαν από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ οι απαιτιςεισ τθσ επιτροπισ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προςφορζσ. 
 
Με τα υπ’ αρικμ. πρωτ. 11715/15-06-2021 και 11751/15-06-2021 ζγγραφα των Γ.ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – 
Α. ΜΡΟΥΜΡΑΣ Ο.Ε. “MEDIRAY” και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ “Ε.Ε.Α.Ε.”, ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ, αντίςτοιχα, 
οι ενδιαφερόμενοι προςφζροντεσ προςκόμιςαν τα απαιτοφμενα ζγγραφα. 
    
Η επιτροπι με το υπϋ αρικ. Νο46/20-09-2021 Ρρακτικό Αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και τεχνικϊν προςφορϊν διαπίςτωςε ότι οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ/φορείσ πλθροφν τισ 
προδιαγραφζσ και τισ κρίνει τεχνικά αποδεκτζσ. 
 

Στισ 19-10-2021 ενθμερϊκθκαν οι εταιρείεσ/φορείσ για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν με το υπϋ αρικ. πρωτ. 20728/19-10-2021 ζγγραφο. 

Η αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των τεχνικά κατάλλθλων εταιρειϊν/φορζων 

διενεργικθκε ςτισ 20-10-2021. Μετά τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των παραπάνω 

εταιρειϊν/φορζων θ επιτροπι κατζλθξε ςτον παρακάτω Ρίνακα Α:     

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α. ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Α. ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟΤ 
ΕΙΔΟ / ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΤΠ/Α 
ΣΙΜΗ 

/ΣΕΜΑΧΙΟ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

€ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ / ΣΕΜΑΧΙΟ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ € 

 
 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ, 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

“Ε.Ε.Α.Ε.” 

Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟ – 
Α. ΜΠΟΤΜΠΑ 
Ο.Ε. “MEDIRAY” 

1 
Μζτρθςθ ατομικϊν 
δοςιμζτρων ςϊματοσ, Κωδ. 
Είδουσ  
2691001023000001. 

4,00 € 4,00€ 3,60€ 

2 
Μζτρθςθ ατομικϊν 
δοςιμζτρων καρποφ, Κωδ. 
Είδουσ  
2691001023000002. 
 

4,00 € 4,00€ 3,60€ 

3 Μζτρθςθ ατομικϊν 
δοςιμζτρων δακτφλων (μικτϊν 
πεδίων χ, γ, β ςωματιδίων) , 
Κωδ. Είδουσ  
2691001023000003.  

4,00 € 4,00€ ΔΕΝ ΡΟΣΕΦΕΕ 

4 
Μζτρθςθ ατομικϊν 
δοςιμζτρων φακοφ 
οφκαλμοφ, Κωδ. Είδουσ  
2691001023000004.  

4,00 € 4,00€ ΔΕΝ ΡΟΣΕΦΕΕ 

6 Ρρόβλεψθ απϊλειασ 
ατομικϊν δοςιμζτρων 
ςϊματοσ, Κωδ. Είδουσ 
2691003007000001.  

30,00 € 30,00€ 27,00€ 

7 Ρρόβλεψθ απϊλειασ 
ατομικϊν δοςιμζτρων 
καρποφ, Κωδ. Είδουσ 
2691003007000002.  

25,00 € 25,00€ 25,00€ 

8 
Ρρόβλεψθ απϊλειασ 
ατομικϊν δοςιμζτρων 
δακτφλων (μικτϊν πεδίων χ, γ, 
β ςωματιδίων), Κωδ. Είδουσ 
2691003007000003.  

50,00 € 50,00€ ΔΕΝ ΡΟΣΕΦΕΕ 

9 
Ρρόβλεψθ απϊλειασ 
ατομικϊν δοςιμζτρων φακοφ 
οφκαλμοφ, Κωδ. Είδουσ 
2691003007000004.  

25,00 € 25,00€ ΔΕΝ ΡΟΣΕΦΕΕ 

 





5 
 

Σφμφωνα με το αρχείο δοςιμετροφμενων εργαηομζνων για τον μινα Μάρτιο 2022, οι εκτιμιςεισ 

για τισ μθνιαίεσ ανάγκεσ μετριςεων δοςιμετρίασ είναι οι ακόλουκεσ (Ρίνακασ Β):    

 
ΡΙΝΑΚΑΣ Β. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΔΟΣΙΜΕΤΙΑΣ 

 

  Ιατρικό Ακτινικό Εργαςτήριο 

Σφποσ 

Δοςιμζτρου 
Αιμοδυναμικό Χειρουργείο Ακτινολογικό 

Ακτινοδιαγνωςτικϊν 

Απεικονίςεων 

Ρυρθνικι  

Ιατρικι 
φνολο 

Ολόςωμα 9 6 31 27 22 95 

Ολόςωμα 

(εντόσ ποδιάσ) 
6         6 

Καρποφ 7         7 

Οφκαλμοφ 6         6 

Δακτφλου         19 19 

 

Με τθν Απόφαςθ Αρικμ. 1/261/07-06-2019 (ΦΕΚ 2621/Β/26.6.2019) «Κακοριςμόσ των τιμϊν 

χρζωςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ)», 

ςφμφωνα με τθν οποία ςυντάχκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και δόκθκε θ προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ με αρ. διακιρυξθσ 10/2021, ορίηεται θ «μζτρθςθ ατομικϊν 

δοςιμζτρων τφπου κερμοφωταφγειασ» με τιμι 4€. 

Με τθν Απόφαςθ Αρικμ. 2α/275 (ΦΕΚ 3165/Β/19.7.2021) «Τροποποίθςθ τθσ υπ' αρ. 

1/261/07.06.2019 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ελλθνικισ Επιτροπισ Ατομικισ 

Ενζργειασ «Κακοριςμόσ των τιμϊν χρζωςθσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τθν Ελλθνικι 

Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ)» (Β' 2621) ορίηεται θ «μζτρθςθ ενόσ δοςιμζτρου ςϊματοσ 

τφπου κερμοφωταφγειασ» με τιμι 4€ και θ «μζτρθςθ περιςςότερων του ενόσ δοςιμζτρων για τον 

ίδιο εργαηόμενο (όπωσ δεφτερο δοςίμετρο που φζρεται εντόσ του ακτινοπροςτατευτικοφ 

εξοπλιςμοφ δοςίμετρο άκρων, δοςίμετρο φακοφ του οφκαλμοφ κ.λπ.)» παρζχεται ωσ ςυνολικι 

υπθρεςία και μόνο, με τιμι 2€ ανά μζτρθςθ, ανά επιπλζον δοςίμετρο. 

Σφμφωνα με τισ οικονομικζσ προςφορζσ που κατατζκθκαν από τουσ ενδιαφερόμενουσ 

προςφζροντεσ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α) και τισ ανάγκεσ μετριςεων δοςιμετρίασ του Νοςοκομείου (Ρίνακασ Β) 

θ ςυνολικι δαπάνθ για μετριςεισ δοςιμετρίασ εκτιμάται ςτα 5376.8€ ανά ζτοσ (για 11 μετριςεισ 

ανά δοςίμετρο το ζτοσ). Αν λθφκεί υπόψθ ο νζοσ τρόποσ τιμολόγθςθσ τθσ Ε.Ε.Α.Ε. (ΦΕΚ 

3165/Β/19.7.2021) θ ςυνολικι δαπάνθ για μετριςεισ δοςιμετρίασ εκτιμάται ςτα 5016€ ανά ζτοσ 

(για 11 μετριςεισ ανά δοςίμετρο το ζτοσ).        

Το Νοςοκομείο με το υπ’ αρικμ. πρωτ. ΕΞΕ 23411/22-11-2021 ζγγραφο προσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ προςφζροντεσ αιτικθκε τθ χρονικι παράταςθ των προςφορϊν. Ο 

ενδιαφερόμενοσ προςφζροντασ Γ.ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ – Α. ΜΡΟΥΜΡΑΣ Ο.Ε. “MEDIRAY” με το υπ’ 

αρικμ. πρωτ. ΕΙΣ 23530/23-11-2021 ζγγραφο εγγυικθκε παράταςθ προςφοράσ ζωσ 25-01-2022. Ο 

ενδιαφερόμενοσ προςφζροντασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ “Ε.Ε.Α.Ε.”, ΓΕΝΙΚΗ 
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ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ δεν 

απζςτειλε παράταςθ προςφοράσ. Τα ηθτοφμενα είδθ/υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα Α 

με Α/Α 3, 4, 8 και 9 προςφζρονται αποκλειςτικά από τθν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΕΝΕΓΕΙΑΣ “Ε.Ε.Α.Ε.”, ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ.  

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 97, 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), «Στισ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, οι 
προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα που ορίηεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ 
διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Η παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να 
λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Μετά από τθ λιξθ και του παραπάνω 
ανϊτατου χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι 
θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον 
τουσ ηθτθκεί πριν από τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ 
είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ». 
 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1, του άρκρου 106, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), «Η 

ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ 

λόγω είτε μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι 

αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

βιβλίου και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ». 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2, του άρκρου 106, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), 

«Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: … δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ 

προςφορϊν». 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 106, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), 

«Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθν ματαίωςθ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, θ 

ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω 

τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν». 

Εκ των ανωτζρω, θ Επιτροπι προτείνει τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ του Συνοπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ με αρ. Διακ.10/2021 και τθν επικαιροποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν αυτοφ, 

προκειμζνου να διενεργθκεί νζα διαγωνιςτικι διαδικαςία.» 

8. Σην ςπ’ απίθμ. ππυη. ΔΙ 13870/24-06-2022 Διζήγηζη ηηρ Πποφζηαμένηρ Γ/νζηρ Γιοικηηικήρ  

Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ αναθοπικά με ηην έγκπιζη : α) ηος ςπ΄ απιθ. 46Α ππακηικοω 

οικονομικήρ αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν ηος ςνοπηικοω Γιαγυνιζμοω Νο 10/2021 για ηην 

ανάδειξη αναδψσος παποσήρ ςπηπεζιϊν αηομικήρ δοζιμέηπηζηρ πποζυπικοω, για σπονική 

διάπκεια ενψρ (1) έηοςρ, με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική 
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άποτη πποζθοπά μψνο βάζει ηιμήρ, ζςνολικήρ πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ € 7.700,00 πλέον 

ΦΠΑ (€ 9.548,00 ζςμπ. ΦΠΑ) και β) ηηρ επικαιποποίηζηρ ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν. 

 

Αποθαζίζουμε   

1. Σην έγκπιζη ηος ςπ΄ απιθ.46Α ππακηικοω οικονομικήρ αξιολψγηζηρ πποζθοπϊν ηος 

ςνοπηικοω Γιαγυνιζμοω για ηην ανάδειξη αναδψσος παποσήρ ςπηπεζιϊν αηομικήρ 

δοζιμέηπηζηρ πποζυπικοω, για σπονική διάπκεια ενψρ (1) έηοςρ, με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην 

πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά μψνο βάζει ηιμήρ, ζςνολικήρ 

πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ € 7.700,00 πλέον ΦΠΑ (€ 9.548,00 ζςμπ. ΦΠΑ).    

 

2. Ση έγκπιζη ηηρ μαηαίυζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ ηος ςνοπηικοω Γιαγυνιζμοω με απ. 

Γιακ.10/2021. 

 

3. Σην έγκπιζη ηηρ επικαιποποίηζηρ ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν, πποκειμένος να διενεπγηθεί νέα 

διαγυνιζηική διαδικαζία. 

  

4. Σην έγκπιζη ηηρ ανηικαηάζηαζηρ ηος μέλοςρ ηηρ επιηποπήρ ζωνηαξηρ ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν 

ηος Γιαγυνιζμοω Μακπή Σπιανηαθςλλιά, ΠΔ Φςζικϊν - Ακηινοθςζικϊν, απψ ηον Σελϊνη 

Αθανάζιο,  ΣΔ Ραδιολογίαρ - Ακηινολογίαρ, λψγυ ζςνηαξιοδψηηζήρ ηηρ. 

                 

 

 

 
               Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

      ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

Εζωη.Διανομή: 

Σμ. Ππομηθειϊν (2) 
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