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ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ 
Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

άλλες διατάξεις». 

2. Το Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012). 

3. το Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

4. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

5. Το α. 10 παρ. 5 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) 

όπως ισχύει. 

6. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών”». 
7. Την υπ. αρ. 23513/30.12.14 (Α∆Α: Ω30Ξ4690ΩΣ-Ο4Η) «∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια συσκευών µετάγγισης αίµατος – αφαιµαξοµετάγγισης 

(CPV: 33194200-8, συσκευές και όργανα µετάγγισης) µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη 

προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.067,95 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ, για ένα έτος µε δικαίωµα 

µονοµερούς τρίµηνης παράτασης στο πλαίσιο εκτέλεσης ΠΠΥΥ 2013 (Φ393/14)». 

8. Την υπ. αρ. 23514/30.12.14 (Α∆Α: 7ΗΣ74690ΩΣ-ΨΓΥ) «∆ιακήρυξη ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια τροφίµων, ποτών, καπνού και συναφή προϊόντων (CPV: 

15000000-8) για ένα (1) έτος µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης, προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 94.262,13€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 

(Φ397/14)». 

9. Την υπ. αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 109729/17.12.2013 (ΦΕΚ 644/ΥΟ∆∆/24.12.13) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας σχετικά µε το διορισµό του Νικόλαου Τουρούτσικα ως Αναπλ. ∆ιοικητή του Γ.Ν.Α. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρµοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

10. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά µε τον «Οργανισµό του Γ.Ν.Α. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

  
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  

  
1. Την µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών και της ηµεροµηνίας 

αποσφράγισης, λόγω εσφαλµένης καταχώρισης στοιχείων στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ, των ακόλουθων 

∆ιαγωνισµών ως εξής: 
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(α) Φ.397/2014: ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια 

τροφίµων, ποτών, καπνού και συναφή προϊόντων (CPV: 15000000-8,) µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 94.262,13 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για ένα 

έτος και µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013: 

 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/01/2015, ηµέρα Παρασκευή. 

 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/01/2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

11:00πµ. 

(β) Φ.393/2014: ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια συσκευών µετάγγισης 

αίµατος – αφαιµαξοµετάγγισης (CPV: 33194200-8, συσκευές και όργανα µετάγγισης) µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 119.067,95 ευρώ συµπ/νου 

ΦΠΑ, για ένα έτος µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης στο πλαίσιο εκτέλεσης ΠΠΥΥ 2013: 

 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/01/2015, ηµέρα Παρασκευή. 

 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/01/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00πµ. 

(γ) Φ.394/2014: ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών Ασφάλειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου 

(CPV: 79710000-4, Υπηρεσίες Ασφάλειας) µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη τιµή, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 460.000,00 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ για δύο έτη, στο πλαίσιο εκτέλεσης του 

ΠΠΥΥ 2012: 

 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/01/2015, ηµέρα Παρασκευή. 

 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/02/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00πµ. 

(δ) Φ.395/2014: ∆ιεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την προµήθεια «Αναλώσιµου Υλικού 

Εργαστηρίων» (CPV: 33790000-4, Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρµακευτικά είδη από γυαλί) µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 270.000,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για ένα έτος µε δικαίωµα µονοµερούς τρίµηνης παράτασης, στο πλαίσιο 

εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2013: 

 Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30/01/2015, ηµέρα Παρασκευή. 

 Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/02/2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

11:00πµ. 

2. Οι λοιποί όροι των ανωτέρω ∆ιακηρύξεων παραµένουν ως έχουν. 

3.    Ηµεροµηνία αποστολής της ανακοίνωσης της µετάθεσης της διενέργειας των διαγωνισµών: 
- στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 12 Ιανουαρίου 2015. 
- στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης : 13 Ιανουαρίου 2015. 
- στον ελληνικό Τύπο : 13 Ιανουαρίου 2015. 
- στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια» : 12 Ιανουαρίου 2015. 
- στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» : 12 Ιανουαρίου 2015 

- στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ : 12 Ιανουαρίου 2015. 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΟΥΤΣΙΚΑΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Η Προϊσταµένη 
Τµήµατος Γραµµατείας 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ 

 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή: 
- Τµήµα Προµηθειών 
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