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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 477/12-9-
2016 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) της αριθ. Α2β/Γ.Π.:6658 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,
για διορισμό των μελών του και η οποία τροποποιήθηκε με την  αριθμ. Α2β/Γ.Π.67941 απόφαση του
Υπουργού  και  Αναπληρωτή  Υπουργού  Υγείας  ΦΕΚ643/29-11-2016,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  την
6/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00πμ   στην αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία πήραν μέρος:
1. Μπαλάσκας Βασίλειος ως Πρόεδρος
2. Ροβίνας Γεώργιος  ως Αντιπρόεδρος, 
3. Μπαλάδήμας Γεώργιος, ως τακτικό μέλος, 
4. Χρηστάκης Δημήτριος , ως τακτικό  μέλος εκπρόσωπος του λοιπού πλην ιατρών ΕΣΥ προσωπικού
που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.
Απουσίαζε το τακτικό μέλος Πασιάς Ιωάννης, εκπρόσωπος των Ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο
και το αναπληρωματικό του μέλος Λαγός Νικόλαος.
Χρέη  γραμματέα  εκτελεί  η  Τσιγάρα  Αναστασία,  Διοικητικός  Υπάλληλος  του  κλάδου  ΤΕ  Διοίκηση
Μονάδων Υγείας. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Τα θέματα τις ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ  28Ο  :  Μετάθεση ημερομηνίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων
(διεθνής)   με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr με αριθ. Διακήρυξης
Δ.Σ./69/2017  και  με  α/α  συστήματος:43336  για  την  προμήθεια «Ενός  (1)  Συστήματος  Αξονικού
Τομογράφου  16 τομών» για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:360.000,00 €
συμπερ.  Φ.Π.Α.  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης
προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη : 
Την  αριθμ.  πρωτ.  12185/4-7-2017 εισήγηση  του  Προϊσταμένου  του  Οικονομικού  Τμήματος  του
Νοσοκομείου η οποία  έχει ως εξής:
Έχοντας  υπόψη :
Α)  Το  Ν.  4412/2016  (Α΄147)  «  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
Β)  Την  αριθ.  18/22-6-2017  (Θέμα  19ο )  απόφαση  του  Δ.  Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης
διενέργειας διαγωνισμού, έγκρισης των ειδικών όρων καθώς και ορισμός επιτροπής διενέργειας. 
Γ)Την αριθ. Διακήρυξης Δ.Σ./69/2017 και με α/α συστήματος:43336 για την προμήθεια «Ενός (1)
Συστήματος Αξονικού Τομογράφου  16 τομών» για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας.
Σύμφωνα με την αριθ. 18/22-6-2017 (Θέμα 19ο )  απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου μας είχε εγκριθεί
η  διενέργεια  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω  των  ορίων  (διεθνής)   με  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr με  αριθ.  Διακήρυξης  Δ.Σ./69/2017  και  με  α/α
συστήματος:43336 για την προμήθεια «Ενός (1) Συστήματος Αξονικού Τομογράφου  16 τομών» για τις
ανάγκες  του  Γ.  Ν.  Άρτας,  συνολικού  προϋπολογισμού:360.000,00  €  συμπερ.  Φ.Π.Α.  και  κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά  βάση  βέλτιστης  σχέσης
ποιότητας – τιμής.
Η διενέργεια του Διαγωνισμού είχε οριστεί για τις 10-8-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π. μ. με
καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  η  4-8-2017  και  ώρα  17:00  μ.μ.,  όμως  λόγω
έγγραφης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ από το ΕΣΗΔΗΣ το διάστημα από 1-8-2017 έως και 8-8-2017 θα τεθεί
εκτός  λειτουργίας  για  λόγους  αναβάθμισης  και  συντήρησης  η  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  του
ΚΗΜΔΗΣ, και για τον ανωτέρω λόγω ζητείται η μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
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για τις   18-8-2017 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  11:00 π.μ. με  καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής
προσφορών η 14-8-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και την
ανταλλαγή απόψεων 

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει  τη μετάθεση ημερομηνίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων
(διεθνής)   με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr με  αριθ.
Διακήρυξης Δ.Σ./69/2017 και με α/α συστήματος:43336 για την προμήθεια «Ενός (1) Συστήματος
Αξονικού  Τομογράφου  16  τομών»  για  τις  ανάγκες  του  Γ.  Ν.  Άρτας,  συνολικού
προϋπολογισμού:360.000,00  €  συμπερ.  Φ.Π.Α.  επειδή  το  Εθνικό  Σύστημα   Ηλεκτρονικών
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  και  το ΚΗΜΔΗΣ  θα  τεθούν  εκτός  λειτουργίας  για  λόγους
αναβάθμισης  και  συντήρησης το  διάστημα  από  1-8-2017  έως  και  8-8-2017 σύμφωνα  με  την
έγγραφη  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από το ΕΣΗΔΗΣ .

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 18-8-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 14-8-2017  ημέρα  Δευτέρα και ώρα
17:00 μ.μ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
               

                                                                                 

                                                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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