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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 

Γ4β/Γ.Π.: οικ. 76858 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1022/9-12-2020 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμΓ4β/Γ.Π.οικ.9688 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού  Υγείας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 109/17-2-2021 

(τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) συνήλθε σε συνεδρίαση την 8/4/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα 

συνεδριάσεων στην οποία πήραν μέρος: 

1. Ντάκουλας Ευάγγελος, ως πρόεδρος  

2. Σιντελές Γεώργιος,  ως Αντιπρόεδρος,  

3. Λαγός Νικόλαος, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος των Ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο 

4. Γιώτης Χρήστος, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του λοιπού πλην ιατρών ΕΣΥ προσωπικού που 

υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

Απουσίαζε αν και κλήθηκε νομίμως το τακτικό μέλος κος Χαρίτος Χρήστος καθώς και το νόμιμο 

αναπληρωματικό του  μέλος κα Πλακιά Μαρία  

Χρέη γραμματέα εκτελεί  ο Ντούλας Γεώργιος, Διοικητικός Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού. 

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη 

της   συνεδρίασης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα 

 

Θέμα έκτακτο 10
ο
 :Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30)  ) CPV: 33195100-4» για την κάλυψη των 

αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.416,00€ συμπ/νου 

ΦΠΑ. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη :  

Την προφορική εισήγηση του τακτικό μέλος Λαγού Νικόλαου, εκπρόσωπος των Ιατρών που 

υπηρετούν στο Νοσοκομείο οποίος τοποθετήθηκε  ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 32/2021 

Προτείνω την ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ (30)  ) CPV: 33195100-4» γιατί υπάρχει υπόλοιπο από τον προηγούμενο διαγωνισμό και 

μέχρι την εξάντληση του υπολοίπου να ακυρωθεί ο ανωτέρω διαγωνισμός δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή, εν’ όψη της αγοράς νέων μηχανημάτων. 

 

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

την ανταλλαγή απόψεων 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Να ματαιωθεί ο  διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑ (30)  ) CPV: 33195100-4» γιατί υπάρχει υπόλοιπο από τον προηγούμενο διαγωνισμό                                                                                                             
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