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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΣ 

ΑΡΙΘΜ 35/30-12-2021 

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 30-12-2021 και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ  Μπόταση  51, συνήλθε το Δ.Σ. σε 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.  

Ο  Πρόεδρος   του Δ.Σ.                    Τουμπέκης  Χαράλαμπος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                 Ευσταθόπουλος  Σαράντος 

Τα  μέλη  του Δ.Σ.          

Παναγόπουλος Κων/νος–Γεώργιος  

Αγαλοπούλου Ευαγγελία 

Λάμπρου Παναγιώτης 

Κοσμάς Χρήστος 

Καλαμακιώτης Νικόλαος 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                   Χατζηκυριακίδου Μαρία 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και με τηλεδιάσκεψη, μέσω της   

πλατφόρμας epresence.gov.gr, αφού προσκλήθηκαν  εμπρόθεσμα όλα τα 

μέλη τακτικά και αναπληρωματικά. 

Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε το τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος ΔΣ κος 

Ευσταθόπουλος Σαράντος, ο οποίος κλήθηκε εμπρόθεσμα και  νόμιμα. Αφού 

διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τουμπέκης Χαράλαμπος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 2: Ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας Ηλεκτρονικού Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου, με προϋπολογισμό 69.750,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με ΑΡ. ΔΙΑΚ 21/2020, λόγω σφαλμάτων που 

διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών 

(παρ. 3 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016). 

ΣΧΕΤ : 
Το έγγραφο του τμήματος Προμηθειών με αριθμό πρωτοκόλλου 21595/23-

12-2021 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. Το Ν. 4412/2016 σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 

3. Το υπ’ αρ. 20444/3-10-18 αίτημα του νοσοκομείου για την διάθεση έκτακτης 

επιχορήγησης από τα αποθεματικά του Κράτους ύψους 5.000.000 €. 

4. Το με ημερομηνία 23-10-18 αναρτημένο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Υγείας για την διάθεση έκτακτης επιχορήγησης ύψους 5.000.000 € από 

τα αποθεματικά του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρικά 

μηχανήματα και όργανα, διαγνωστικό και χειρουργικό εξοπλισμό, εξοπλισμό ΜΕΘ, 

ξενοδοχειακό και επισιτιστικό εξοπλισμό του Γ.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ»  

1. Το υπ’ αρ. 677/25-9-18 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα Επιχορηγήσεις 

νοσοκομείων από το αποθεματικό του Υπουργείου Υγείας Υπουργείου Υγείας 

2. Το υπ’ αρ. 31/2-11-18 Πρακτικό Δ.Σ. με την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας 

ειδών, σύμφωνα με την έκτακτη επιχορήγηση από τα αποθεματικά του Υπουργείου 

Υγείας.  

3. Το υπ’ αρ. 13993/10-7-19 έγγραφο της 2
ης

 ΔΥΠΕ για την έγκριση σκοπιμότητας για 

την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ» 

4. Την υπ’ αρ. 39417-8/7/2019 έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια εξοπλισμού 

για τις ανάγκες του Γ.Α.Ν.Π ΜΕΤΑΞΑ εκ μέρους της  2
ης

 ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 

5. Την υπ’ αρ. 14980/22-07-19 Απόφαση Διοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής 

Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου 

(CPV: 33167000-8) 

6. Το υπ’ αρ.  19215/26-09-19 αρχικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής 

για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου (CPV: 33167000-8) 

7. Την υπ’ αρ. 19278/26-09-19 Δημόσια διαβούλευση των πρακτικό τεχνικών 

προδιαγραφών της επιτροπής για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων 

χειρουργείου (CPV: 33167000-8) 

8. Το υπ’ αρ. 20724-14/10/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ με τα σχόλια –

παρατηρήσεις των εταιρειών που έλαβαν μέρος στην ανωτέρω δημόσια 

διαβούλευση επί του σχετ. 9 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών.  

9. Το υπ’ αρ.  369/09-01-20 Υπηρεσιακό Σημείωμα της επιτροπής προδιαγραφών ως 

απάντηση στα Αποτελέσματα διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών της 
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επιτροπής για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου (CPV: 

33167000-8) 

10. Το υπ’ αρ. 10848-14/7/2020 έγγραφο του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού σχετικά με 

τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας 

11. Το υπ’ αρ.  1232/26-1-21 εγγράφου επανεξέτασης των αρχικώς τεχνικών 

προδιαγραφών  

12. Το υπ’ αρ. 1372/28-1-21 έγγραφο του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού επανυποβολής/ 

διόρθωσης (αρχικού) Πίνακα ειδών 

13. Το υπ’ αρ. 1411/28-1-21 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής  

14. Την υπ’ αρ. 3(28-1-2021)  ΘΕΜΑ 5 Απόφαση ΔΣ  για την έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων 

προβολέων χειρουργείου με προϋπολογισμό  69.750,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

15. Το με ημ. 12/3/21 αίτημα διευκρινίσεων συμπληρωματικών πληροφοριών εκ 

μέρους της εταιρείας AIMED.  

16. Το υπ’ αρ.  4104/16-3-21 έγγραφο γνωστοποίησης σχετικού αιτήματος 

συμπληρωματικών πληροφοριών  

17. Το με ημ. 17/3/21 υπόμνημα της εταιρείας MEDICPLANHEALTHPROJECTIKE 

απεσταλμένο μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

18. Το υπ’ αρ. 4205/18-3-21 έγγραφο γνωστοποίησης προς την Επιτροπή του σχετικού 

υπομνήματος της εταιρείας MEDICPLANHEALTHPROJECT 

19. Την υπ’ αρ. 4246/18-3-21 ανακοίνωση παράτασης των προθεσμιών του 

διαγωνισμού.  

20. Το με ημ. 22/3/21 υπόμνημα της εταιρείας ΠΝΟΗ Α.Ε. απεσταλμένο μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

21. Το υπ’ αρ. 4503/18-3-21 έγγραφο γνωστοποίησης προς την Επιτροπή του σχετικού 

υπομνήματος της εταιρείας ΠΝΟΗ Α.Ε 

22. Το υπ’ αρ. 4929/1-4-21 απαντητικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με 

την «Εξέταση του Υπομνήματος της εταιρείας MEDICPLANHEALTHPROJECTIKE και 

των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων των εταιρειών AIMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΝΟΗ ΑΕ» 

23. Την υπ’ αρ. 4934/1-4-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών προς το ΔΣ με θέμα 

«Διαβίβαση Υπηρεσιακού Σημειώματος της επιτροπής αξιολόγησης αναφορικά με 

την εξέταση των υπομνημάτων της εταιρείας MEDICPLANHEALTHPROJECTIKE και 

των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων των εταιρειών AIMED ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΝΟΗ ΑΕ» 

24. Την υπ’ αρ. 9(1-4-2021) Απόφαση ΔΣ  

25. Το με αρ. 23-4-21 υπόμνημα της εταιρείας ΑΝΔΡΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ –biosense 

απεσταλμένο μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

26. Το υπ’ αρ. 6348/26-4-21 έγγραφο γνωστοποίησης προς την Επιτροπή του σχετικού 

υπομνήματος της εταιρείας ΑΝΔΡΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ –biosense 

27. Το υπ’ αρ. 11299/16-7-21 έγγραφο γνωστοποίησης των υπομνημάτων των 

εταιρειών AIMED, MEDIC PLAN HEALTH PROJECT IKE , ΠΝΟΗ Α.Ε & ΑΝΔΡΙΩΤΗ & ΣΙΑ 

ΕΕ –biosense προς την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) 

προβολέων χειρουργείου με ΑΡ. ΔΙΑΚ 21/2020 
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28. Την υπ’ αρ. 16314/8-10-21 Απόφαση Διοικητή για την εκ νέου συγκρότηση 

επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον ανωτέρω διαγωνισμό, λόγω 

συνταξιοδότησης του 3
ου

 μέλους της Επιτροπής  

29. Το υπ’ αρ. 16463/11-10-21 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, με τις διευκρινίσεις 

επί των τεχνικών  προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων 

χειρουργείου (CPV: 33167000-8) 

30. Τις υπ’ αρ. 17251/21-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών προς το ΔΣ με 

θέμα «Έγκριση διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια 

διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου 

(CPV:33167000-8) με προϋπολογισμό 56.250,00 € άνευ ΦΠΑ (69.750,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)» 

31. Την υπ’ αρ. 28(5-11-2021)  ΘΕΜΑ 7 Απόφαση ΔΣ  για την έγκριση διευκρινίσεων επί 

των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 

τεσσάρων (4) προβολέων χειρουργείου 

32. Το υπ’ αρ. 21015/16-12-2021  υπόμνημα της εταιρείας ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  

Με την υπ’ αρ. 3/28-1-2021 ΘΕΜΑ 5 απόφαση ΔΣ ξεκίνησε η  διαδικασία 

σχετικά την διενέργεια διαγωνισμού (ΑΡ. ΔΙΑΚ 21/2020) προμήθειας τεσσάρων (4) 

χειρουργικών προβολέων οροφής για τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας , όπως 

εμφανίζεται στον παρακάτω Πίνακα 1,  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ CPV ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ&ΤΕΛΗ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ&ΤΕΛΗ 

ΚΑΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ 
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

3316700

0-8 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 56.250,00€ 69.750,00 € 9149α ΠΛΕΟΝ 

ΣΥΜΦΕΡΟΥ

ΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΗΣ 

 

Έπειτα από τα σχετικά υπομνήματα και αιτήματα παροχής διευκρινίσεων σχετ. 

(30), που κατατέθηκαν από τις εταιρείες, AIMED, MEDIC PLAN HEALTH PROJECT IKE , 

ΠΝΟΗ Α.Ε  και  ΑΝΔΡΙΩΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ –Βiosense προς την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών, το Δ.Σ. με την υπ’ αρ. 9 (1-4-2021) ΘΕΜΑ 10 απόφαση του, μετά 

από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αρ. 4934/1-4-2021 

εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή αποφάσισε (α) την παραπομπή στην αρμόδια 

επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με  τις 

διευκρινίσεις που έγιναν στις τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή Διενέργειας 
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του Διαγωνισμού και (β) την εξουσιοδότηση του Διοικητή, να παράσχει με απόφασή 

του τη δυνατότητα παράτασης των σχετικών προθεσμιών υποβολής προσφορών 

έως την έκδοση της σχετικής απόφασης ΔΣ. 

Εν συνεχεία η αρμόδια Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών  γνωμοδοτώντας 

θετικά επί των διευκρινίσεων, κατέθεσε το τελικό Πρακτικό Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, σχετ. (32). 

Με το σχετ. (34) το ΔΣ ενέκρινε τις διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών 

για την συνέχιση της διενέργειας του ηλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού και  

ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η Δευτέρα 10 

Ιανουαρίου 2021, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι πίνακα, ώστε να συνεχιστεί 

η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων 

χειρουργείου (CPV: 33167000-8) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με 

προϋπολογισμό 69.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 

έως και τη λήξη ολόκληρης 
της ημέρας αυτής σύμφωνα 

με το αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ. 
Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β΄ 

1924/2-6-17  
Για όσα υποβάλλονται 
εντύπως μέχρι Πέμπτη 

13/1/2021   
14:00μ.μ. στο Πρωτόκολλο 

του Νοσοκομείου 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

17/1/2021 

στις 10:00 π.μ. 

 

Ωστόσο μετά την ανάρτηση  των διευκρινίσεων στην επικοινωνία της  

πλατφόρμας (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ), διαπιστώθηκαν δυσχέρειες κατά τη διαδικασία 

ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών, σχετ. (32).  

Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης, επειδή ως φαίνεται εκ παραδρομής οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι μη ολοκληρωμένες  και σύμφωνα με το κάτωθι:  

ΑΡΘΡΟ 106 του ν. 4412 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα 

με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παρ. 3, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 

υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος 

προσφορών, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 

συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η 

κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, 

παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή 

μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί 

ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην 

τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών. 

 

Προτείνουμε λαμβάνοντας  υπ’ όψιν τα υπομνήματα και αιτήματα που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας  και τις τροποποιήσεις/ 

διευκρινίσεις που επήλθαν στις  τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες δεν δύναται να  

δημοσιοποιηθούν  επαρκώς σε όλα τα μέσα δημοσιότητας που απαιτούνται για την 

ορθή διαδικασία  (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΣΗΣ κλπ), ο διαγωνισμός να ματαιωθεί και να 

επαναπροκηρυχθεί και να τροποποιηθεί επί τω ορθότερο, προκειμένου να 

διατυπωθούν με σαφήνεια και επάρκεια οι  πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές,  για να 

επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίσουν με ακρίβεια το αντικείμενο της 

σύμβασης που τους ενδιαφέρει.  

Δεδομένης και της μεταβολής του νομικού πλαισίου που έχει επέλθει με τις 

διατάξεις  του Ν. 4782/2021 και εφόσον ακόμα στο στάδιο που βρίσκεται ο 

διαγωνισμός δεν  έχει  γίνει αποδεκτή κάποια προσφορά και ύστερα από στάθμιση 

όλων των συμφερόντων, κυρίως δε του δημοσίου συμφέροντος, κι εφόσον 

ληφθούν τα αναγκαία ως άνω αναφερόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της 
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διαφάνειας στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης, κρίνεται ότι πρέπει να 

παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους η δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά 

τους, χωρίς να προσδίδεται αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές, κρίνεται σκόπιμη η επαναπροκήρυξη του εν λόγω 

διαγωνισμού.  

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την απόφασή σας σχετικά με: 

Την ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων 

χειρουργείου (CPV: 33167000-8) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με 

προϋπολογισμό 69.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία βασίζεται 

στο γεγονός διαπίστωσης σφάλματος κατά τη διαδικασία ανάρτησης των τεχνικών 

προδιαγραφών (συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016) και την επαναπροκήρυξη τους σε εύλογο χρονικό διάστημα με 

τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, δεδομένης και της μεταβολής του νομικού 

πλαισίου που έχει επέλθει με τις διατάξεις  του Ν. 4782/2021. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 ΔΣ 35 (30-12-2021) 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ’αριθμ. 

215895/23-12-2021 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή  

 

ομόφωνα αποφασίζει 

 

Την ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) προβολέων 

χειρουργείου (CPV: 33167000-8) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με 

προϋπολογισμό 69.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία βασίζεται 

στο γεγονός διαπίστωσης σφάλματος κατά τη διαδικασία ανάρτησης των τεχνικών 

προδιαγραφών (συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 106 του Ν. 

4412/2016) και την επαναπροκήρυξη αυτού, με τροποποιημένες τεχνικές 

προδιαγραφές, δεδομένης και της μεταβολής του νομικού πλαισίου που έχει 

επέλθει με τις διατάξεις  του Ν. 4782/2021, με την ίδια επιτροπή τεχνικών 

προδιαγραφών, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’αριθμ. 14980/22-7-2019 απόφαση 

Διοικητή και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 16314/8-10-2021 απόφαση Διοικητή. 

 

Το θέμα δεν ζητήθηκε για έλεγχο νομιμότητας από την Ε.Ν.Υ της 2
ης

 ΥΠΕ, σύμφωνα με το 

10364/5-7-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα, που είχε αποστείλει. 
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