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ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ Β14: Ακύρωση διενέργειας διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη του Διεθνή ανοικτού 

διαγωνισμού με αρ. διακ. 2015-007. για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΔΙΑΦΟΡΟ» με CPV 33140000-3 του ΠΠΥΥ 2013 προϋπολογισθείσας δαπάνης 
440.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 

1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 7547/23-6-2016 έγγραφο της 
Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας, το οποίο έχει ως εξής: 

 «Ακύρωση διενέργειας διαγωνισμού και επαναπροκήρυξη του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με 
αρ. διακ. 2015-007. για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» με CPV 33140000-3  
του ΠΠΥΥ 2013 προϋπολογισθείσας δαπάνης 440.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή.   
ΣΧΕΤ : α) Η υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/19-2-2014) με την οποία 
εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013 
β) Το υπ. αρίθμ. 5291/23-10-2014 διαβιβαστικό σημείωμα της Επιτροπής προμηθειών υγείας 
(Απόσπασμα πρακτικού της υπ΄αριθμ. 49/2-10-2014 (θέμα 10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά 
με την «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013») 
γ) Η υπ’ αριθμ. 1159/11-11-2014 (ΑΔΑ: 7ΧΖΣΟΡ1Ο-ΘΗ3) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του 
ΠΠΥΦΥ 2013. 
δ)Το υπ. αριθμ. 24077/23-12-2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών σχετικά με τη 
δημοσίευση περίληψης και διενέργειας διαγωνισμών στα αρμόδια επιμελητήρια καθώς και στον 
ημερήσιο τύπο 
ε) Το υπ’αριθμ. 24078/23-12-2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών σχετικά με τη 
δημοσίευση περίληψης και διενέργειας διαγωνισμών στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων 
συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης. 
στ) Η υπ΄αριθμ. Β18/7η ΣΥΝ/8-4-2015 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την αναβολή ημερομηνίας 
διενέργειας του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΔΙΑΦΟΡΟ» 
ζ) Την υπ’ αριθμ. 974/1-12-2016 Πράξη Διοικητού του Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό 
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 
η) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11395/2-10-2015 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» ΠΠΥΥ 2013 
θ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19758/30-10-2014 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» ΠΠΥΥ 2012 
ια) Η  υπ΄αριθμ. Δ7/18η ΣΥΝ/31-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» ΠΠΥΥ 2012 και 
αποστολή προς έγκριση στο ΕΚΑΠΤΥ 
ιβ) Το υπ΄αριθμ.25245/17-12-2014 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» ΠΠΥΥ 2012 
ιγ) Το υπ΄αριθμ 1349/3-3-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την παράταση προθεσμίας  έως την 
30η Ιουνίου 2016 για την διενέργεια τακτικών διαγωνισμών βάσει τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων που εγκρίθηκαν 
ιδ) Το υπ΄αριθμ 851/19-2-2016 έγγραφο της ΕΠΥ, σχετικά με την δυνατότητα χρήσης τεχνικών 
προδιαγραφών και προτύπων από τους λοιπούς δημόσιους φορείς  υγείας . 
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ιε) Η  υπ΄αριθμ. Β8/9η ΣΥΝ/31-3-2016 (ΑΔΑ:ΩΦΩΘ46906Ι-ΨΔΨ) απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με 
την έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» ΠΠΥΥ 2013 
ιστ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5506/10-5-2016 Β Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» ΠΠΥΥ 2013 
ιζ) Η υπ΄αριθμ, 2015-007. Διακήρυξη του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αρ. διακ. 2015-007. 
για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» με CPV 33140000-3  του ΠΠΥΥ 2013 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 440.000,00€ με ΦΠΑ 
 Σας γνωρίζουμε ότι ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αρ. διακ. 2015-007 για την 
προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διάφορου προκηρύχθηκε στις 27-5-2016. Ο διαγωνισμός 
δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ 235/27-5-2016  (τεύχος Δ.Δ.Σ.) φύλλο της Κυβερνήσεως καθώς και 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 11-7-2016 και ημερομηνία διενέργειας η 15-7-2016 ημέρα 

Παρασκευή.  
 Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι εντοπίσθηκε (μετά την δημοσίευση) σε ορισμένα είδη 
του διαγωνισμού μη ταύτιση των ειδών των Τεχνικών προδιαγραφών με αυτές της διακήρυξης, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται  ασαφή εικόνα των προδιαγραφών των ειδών προς τους υποψήφιους 
προμηθευτές.   
 Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με : 
α) την ακύρωση της διενέργειας της υπ΄αριθμ. 2015-007. διακήρυξης για την προμήθεια 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ»  του ΠΠΥΥ 2013 με CPV 33140000-3, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 440.000,00€ με τον Φ.Π.Α, και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη. 
β) την έγκριση διενέργειας νέου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» του ΠΠΥΥ 2013 με CPV 33140000-3 για την κάλυψη των 
αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ποσού 406.908,495 με ΦΠΑ του Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 
ποσού 12.657,729 με ΦΠΑ και του Κ.Υ. Α.Τ. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ποσού 20.433,783 με ΦΠΑ και  
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 440.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 

Κ.Υ. Ν. 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Κ.Υ. Α.Τ. Ν. 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 406.908,495 12.657,729 20.433,783 

γ) την άμεση επικύρωση της απόφασης σας 
   

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των Μελών,  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την ακύρωση της διενέργειας της υπ΄αριθμ. 2015-007. διακήρυξης για την προμήθεια 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» του ΠΠΥΥ 2013 με CPV 33140000-3, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 440.000,00€ με τον Φ.Π.Α, και κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη. 
2. Την έγκριση διενέργειας νέου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την 

προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» του ΠΠΥΥ 2013 με CPV 33140000-3 

για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ποσού 406.908,495 με ΦΠΑ 
του Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ποσού 12.657,729 με ΦΠΑ και του Κ.Υ. Α.Τ. Ν. 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ποσού 20.433,783 με ΦΠΑ και  συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 440.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 

Κ.Υ. Ν. 
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

Κ.Υ. Α.Τ. Ν. 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 406.908,495 12.657,729 20.433,783 

 
3. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.                                              

 
            Η Πρόεδρος                     Aντιπρόεδρος ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
                                                   Μέλος ΔΗΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                   Μέλος ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 
                                                   Μέλος ΠΕΡΛΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 
 Μέλος ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 Αιρετό Μέλος ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
     ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ               
                                                                                 
 
 

  
 

 

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΝΙΚΗ ΤΑΨΑ 
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