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ΣΟ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΘΖΛΧΛ «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ» 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Λ.3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/18.06.07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

2. Σν Λ. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/04.04.2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

3. Σν ΠΓ 118/2007 (Α΄150) «Θαλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηζρχεη. 

4. Σν ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ 

“πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ”» (ΦΔΘ 64/Α΄/07), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 

Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005». 

5. Σελ ππ. αξ. 5108/22.12.2015 (ΦΔΘ 3008 Β’) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ 

«Παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) ηνπ έηνπο 2010 θαη ησλ 

Πξνγξακκάησλ Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.ΠΤ.Φ.Τ.) ησλ εηψλ 2011, 2012, 2013 

θαη 2014». 

6. Σελ ππ’ αξ. 5804/04.12.14 (Β΄ 3261) Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ, έηνπο 2014.  

7. Σελ ππ. αξ 6484/30.12.2014 (Β΄3693) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Οξηζκφο Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.), έηνπο 2014, 

πηζηψζεηο 2015, εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δηαγσληζκψλ − Παξάηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.), ησλ εηψλ 

2010, 2011 θαη 2013.» 

8. Σελ ππ. αξ. 11081/14.12.2011 (Β΄2957) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο «Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ Λ. 

3580/07». 

9. Σελ ππ. αξ. 9944 /12.03.15 (ΑΓΑ: ΦΟΦΟ469Ζ26-Ζ6Σ) Απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο 1εο ΤΠΔ Αηηηθήο 

«Οξηζκφο Φνξέσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Π.Π.Τ.Τ.Φ 2014 αλαθνξηθά κε ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ΦΠΤΤΘΑ ηα νπνία ππάγνληαη ζηε Γηνίθεζε 1εο Τ.ΠΔ Αηηηθήο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ην Λνζνθνκείν λα δηελεξγήζεη δηαγσληζκφ γηα 

ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ «Αληηδξαζηήξηα Δξγαζηεξίσλ (CPV: 33696500-0)» πξνυπνινγηζκνχ 

2.809.610,14€. 

10. Σελ ππ. αξ. 4972/15.12.15 (ΑΓΑ: Χ9ΖΘ465ΦΤΟ-411) εγθχθιην ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηε 

«δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο Δ.Π.Τ. πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ΄ αξηζκ. 65/17.7.2015/21.7.2015 

ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ: Φ11Ζ465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 67/19.11.2015/24.11.2015 

ζπλεδξίαζή ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΤΟ-Φ0Ζ).» 

11. Σελ ππ. αξ. 1349/03.03.2016 εγθχθιην ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ «παξάηαζε έσο 30ε Ηνπλίνπ 2016 

ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο …….ζε εληαίν θείκελν» (ΑΓΑ: 6ΦΗΗ465ΦΤΟ-ΚΣΤ). 

12. Σν ππ. αξ. 6507/11.12.2013 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο 17εο/03.12.13 (ζέκα 3ν) πλεδξίαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ «Δηζαγσγή ζε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ γηα ην ΠΠΤΤ 2012 θαη εθεμήο». 



13. Σν ππ. αξ. 5574/24.10.2013 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (αληηδξαζηήξηα εξγαζηεξίσλ CPV: 33696500-0) ηεο 5εο Οινκέιεηαο (23.09.2013 ζέκα 2ν 

ΔΗΡΑ 32). 

14. Σν ππ. αξ. 6389/05.12.2013 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (αληηδξαζηήξηα αηκαηνινγηθψλ ηεζη) ηεο 15εο Οινκέιεηαο (21.11.2013 ζέκα 3ν ΔΗΡΑ 

37). 

15. Σελ ππ. αξ. 29/05.08.15 (ζέκα 1ν) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε πηζηψζεσλ ηνπ Π.Π.Τ.Τ έηνπο 2014 (ΑΓΑ: 7ΤΙΠ4690Χ-Υ68), θη εηδηθφηεξα ηελ αχμεζε 

ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ην είδνο "Αληηδξαζηήξηα Δξγαζηεξίσλ» (CPV: 

33696500-0) ζηα 3.500.000€. 

16. Σν ππ. αξ. 12119/06.08.15 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηελ Γ.Τ.ΠΔ. Α’ Αηηηθήο. 

17. Ζ ππ. αξ. 8111/10.05.2013 Απφθαζε πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο χληαμεο Πξνδηαγξαθψλ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ. αξ. 8727/05.06.15 (ΑΓΑ: 7Ε6Γ4690Χ-2Σ2) θαη 1910/10.02.2016 (ΑΓΑ: 

Χ74Χ4690Χ-ΦΤ9) Απνθάζεηο ηνπ Αλαπι. Γηνηθεηή. 

18. Σηο ππ. αξ. 9901/25.06.15 θαη 11663/09.07.13 ππνβιεζείζεο επηθαηξνπνηεκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο (Κηθξνβηνινγηθφ Σκήκα, Βηνρεκηθφ-Οξκνλνινγηθφ Σκήκα). 

19. Σηο ππ. αξ. 9483/19.06.15 θαη 10982/15.07.15 ππνβιεζείζεο επηθαηξνπνηεκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Δπηηξνπήο χληαμεο (Αηκαηνινγηθφ Σκήκα, Θέληξν Αηκνδνζίαο). 

20. Σελ ππ. αξ. 1372/01.02.2016 αλαθνίλσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο α΄κέξνο 

21. Σελ ππ. αξ. 1815/09.02.2016 αλαθνίλσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο β΄κέξνο 

22. Σηο ππνβιεζείζεο παξαηεξήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

23. Σν ππ. αξ. 3536/09.03.2016 Πξαθηηθφ Αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ  

24. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ.Α. «ΗΠΠΟΘΡΑΣΔΗΟ». 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Δ Ι  

1. Σελ δηελέξγεηα Γεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ησλ αλαδηακνξθσκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ 

εηδψλ «Αληηδξαζηήξηα Δξγαζηεξίσλ» (CPV: 33696500-0), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο δηαβνχιεπζεο, ε νπνία 

δηελεξγήζεθε κε ηηο αλσηέξσ ππφ 19 θαη 20 ζρεηηθέο Αλαθνηλψζεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ αλαδηακνξθσκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hippocratio.gr (Σκήκα Πξνκεζεηψλ  Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε 

Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ). 

3. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ εκέξα αλάξηεζεο ηεο 

παξνχζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κέρξη ηελ Σεηάξηε 16 

Καξηίνπ 2016 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: ibalsami@hippocratio.gr. 

5. Σν Λνζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ θαη ζα 

απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε 

δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ καο. 

6. Κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα πξνθεξπρζεί Αλνηθηφο Γηεζλήο 

Γηαγσληζκφο γηα ηελ Πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ Δξγαζηεξίσλ (CPV: 33696500-0) πξνυπ/ζαο δαπάλεο 

3.500.000€ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ζην πιαίζην εθηέιεζεο 

ηνπ ΠΠΤΤ 2014. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΡΟΤΣΙΚΑ 

 σνημμένα: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Δζσηεξηθή δηαλνκή 

- Σκήκα Πξνκεζεηψλ (αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα) 

 


