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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (79417000-0), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ, ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 17.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
 
Θεσσαλονίκη σήμερα στις  21-02-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, οι 
παρακάτω: 
 
1. κ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Συντονιστής Α’ Παθολογικής Κλινικής   
2. κα ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη της Νευρολογικής 

Κλινικής 
3. κα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Εποπτεία 
 
οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
149/14.2.2018 πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: Ω6ΠΤ469067-
ΚΨ5) με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών 
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, συνεδριάσαμε σε χώρο του Γραφείου Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, έχοντας υπόψη:  
 
1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό .Συμβούλιο του Νοσοκομείου 

κατά την 22η/8.12.2017 (Θέμα 106ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ω97Ξ469067-
Α5Β) αναφορικά με την επικαιροποίηση  των τεχνικών προδιαγραφών και 
την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV 79417000-0),  με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ετήσιας προϋπολογιζόμενη δαπάνη, 
ύψους 17.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
έως τρεις μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.416,66€ χωρίς ΦΠΑ για 
κάθε επιπλέον μήνα.  

2. Την υπ’ αριθ. 6/2018 διακήρυξη του Νοσοκομείου για την διενέργεια  
2ου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
παροχής υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV 79417000-0) για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
17.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για ένα 
τρίμηνο, προϋπολογιζόμενης δαπάνη 1.416,66€ χωρίς ΦΠΑ για κάθε 
επιπλέον μήνα παράτασης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή),  στην οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία 
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υποβολής προσφορών η 20.2.2018 και ώρα 15.00. 

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8568/16.2.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου με το 
οποίο κλήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 
να αποσφραγίσει τις προσφορές. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
και δεδομένου ότι, παρότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας, με την 
ανάρτηση  της περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Διαύγειας 
(ΑΔΑ: 61Π0469067-ΩΘ1) και τη  δημοσίευσή της σε μία εφημερίδα, και με 
την ανάρτηση της υπ’ αριθ. 6/2018  διακήρυξης στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου και στον ιστότοπο του promitheus.gov.gr (ΚΗΜΔΗΣ 
18PROC002624769 2018-02-05), δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.  

 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την ματαίωση του διαγωνισμού.  
 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλλεται στο  

Διοικητικό Συμβούλιο  του Νοσοκομείου για έγκριση. 
                         
 
 
                                                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
κ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
 
κα ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 
κα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 

 


