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Π Ρ Α Ξ Η  45/15 - 12 -  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 α)  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.) και β)  με 

την αριθ. Γ4β/Γ.Π.: οικ. 32179 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας και δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 432/2-6-2021 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 15/12/2021 ημέρα Τετάρτη  και 

ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με την αριθμό 96/15-12-2021 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), στην οποία 

πήραν μέρος: 

1. Ντάκουλας Ευάγγελος, ως πρόεδρος  

2. Σιντελές Γεώργιος,  ως Αντιπρόεδρος,  

3. Χαρίτος Χρήστος, ως τακτικό μέλος, 

4. Τσιρώνης Ιωάννης, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος των Ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο 

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

υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

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 1
ο
 : Παράταση ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη :  

Την αριθμ. πρωτ. οικ. 28234/15-12-2021 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου η οποία 

έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

Το από 10/12/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΣΗΔΗΣ. 

         Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες 

φορείς της χώρας θα πρέπει με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των 

διαγωνισμών, στους οποίους κατά το χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ (από 

15/12/2021 έως 21/12/2021) Προμήθειες και Υπηρεσίες είχε καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή 

προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων, διενέργεια αποσφραγίσεων προσφορών κλπ. Επίσης 

συστήνεται να ληφθεί μέριμνα και για τους διαγωνισμούς για τους οποίους έχει καθοριστεί καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών έως και την Παρασκευή 24/12/2021 καθώς στο διάστημα μη 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες οι Οικονομικοί Φορείς δεν θα 

δύνανται να προετοιμάσουν τις προσφορές τους. 

        Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

Α) Την μετάθεση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.Σ. 82/2021 και α/α συστήματος 

141556, άνω  των ορίων   για υπηρεσίες  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ι.ΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. 

ΆΡΤΑΣ» (CPV 9091000-9) (CPV: 90921000-9) 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 550.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός  (1) έτους.  

             Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ 
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ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος, είναι η 27/12/2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

Β) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και παραλαβής των προσφορών καθώς και της 

διενέργειας του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Δ.Σ. 90/2021 και α/α 145238 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ κάτω  των ορίων   για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , 

(CPV: 90524200-8)  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού:  

65.503,05€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη 

ανέρχεται στο ποσό των  131.006,10€ συμπερ. Φ.Π.Α.  

             Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/12/2021 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος, την 5/1/2022, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 

    

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

ανταλλαγή απόψεων 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Α) Την μετάθεση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.Σ. 82/2021 και α/α συστήματος 

141556, άνω  των ορίων   για υπηρεσίες  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ι.ΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. 

ΆΡΤΑΣ» (CPV 9091000-9) (CPV: 90921000-9) 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:550.000,00€ συμπερ. ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός  (1) έτους.  

             Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος, είναι η 27/12/2021, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

 

Β) Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και παραλαβής των προσφορών καθώς 

και της διενέργειας του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Δ.Σ. 90/2021 και α/α 145238 με Ανοικτή 

Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω  των ορίων   για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» , (CPV: 90524200-8)  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού 

προϋπολογισμού:  65.503,05€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα 

δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των  131.006,10€ συμπερ. Φ.Π.Α.  

             Η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/12/2021 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) του ως άνω συστήματος, την 5/1/2022, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 
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