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Π Ρ Α Ξ Η  20/2 - 6 -  2021 

 

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 έκτακτη συνεδρίαση την 2/6/2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, σύμφωνα με την αριθμό 56/2-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία 

πήραν μέρος: 

1. Ντάκουλας Ευάγγελος, ως πρόεδρος  

2. Σιντελές Γεώργιος,  ως Αντιπρόεδρος,  

3. Τσιρώνης Ιωάννης, ως αναπληρωματικό 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. 

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 15099/13-4-2021 απόφαση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας, έγινε δεκτή η παραίτηση και λύθηκε η υπαλληλική σχέση του  Λαγού Νικόλαου 

Επιμελητή Α΄ Αναισθησιολογίας, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος των Ιατρών που υπηρετούν στο 

Νοσοκομείο λόγω διεκδίκησης άλλης θέσης (Φ.Ε.Κ. 948/20-4-2021 τ.Γ)   

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νομίμως το τακτικό μέλος κος Χαρίτος Χρήστος, 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 

 

ΘΕΜΑ έκτακτο 1
ο
 : Ματαίωση διαγωνισμού 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη :  

Την προφορική εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: 

Προτείνω τη ματαίωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)  (CPV: 33192230-3)  

για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:  60.000,00€συμπερ. ΦΠΑ βάσει της 
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απόφασης 28633/12-5-2021 ΑΔΑ:6Σ36469ΗΔΜ-90Φ σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 106 

του ν.4412/2016 γιατί οι τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του έργου με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές δεν ενδιαφέρει τον φορέα 

για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο και τον ορισμό επιτροπής για την σύνταξη νέων 

τεχνικών προδιαγραφών. 

 

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

την ανταλλαγή απόψεων 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α) Τη ματαίωση  του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)  (CPV: 33192230-3)  για τις 

ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:  60.000,00€συμπερ. ΦΠΑ βάσει της απόφασης 

28633/12-5-2021 ΑΔΑ:6Σ36469ΗΔΜ-90Φ σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 106 του 

ν.4412/2016 γιατί οι τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του έργου με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές δεν ενδιαφέρει τον φορέα 

για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

 

Β) Ορίζει επιτροπή σύνταξης νέων τεχνικών προδιαγραφών  για την  προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)  (CPV: 33192230-3)  

για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:  60.000,00€συμπερ. ΦΠΑ, τους 

παρακάτω, ως εξής: 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. ΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

2. ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

                                                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                            

                                                                                                               

                                                                                                                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 
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