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ΘΕΜΑ: «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ. αρ. Φ3/2021 

Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθεια δεκατριών (13) Τροχήλατων 

Καροτσιών Νοσηλείας όπως και έξι (6) Τροχήλατων Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 

Ιατρική Επίπλωση εκτός από κλίνες και τράπεζες),  για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού και του 

Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός (1) μήνα, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». 
 

  
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019), άρθρο 43, Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
2. Το ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018), άρθρο τέταρτο, παρ. 2β, «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης… 
και λοιπές διατάξεις». 
3. Το ν.4523/2018 (ΦΕΚ 41/Α΄/07.03.2018), άρθρο 3, Τροποποίηση των άρθρων 27 και 34 του ν.4472/2017 (Α΄ 74). 
4. Το ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α’/19.05.2017), «Συντάξεις απολύσεις, συνδικαλιστικά …κ.λ.π.», όπως ισχύει. 
5. To ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
6. Το ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
7. To ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 1. 
8. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
9. To ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 
10. To ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως 
ισχύει. 
11. To ΠΔ 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει. 
12. Την υπ. αρ. Γ4β/Γ.Π.: 88838/19 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Διορισμός νέου Διοικητή στο Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο”» 
(ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/14.01.2020). 
13. Την υπ. αρ. Υ4α/11974 (ΦΕΚ 299/Β’/14.02.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» όπως 
ισχύει. 
14. Την υπ. αρ. 23/21-12-2020, θέμα 4ο, Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  σχετικά με την έγκριση διενέργειας του 
διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: ΩΞΗΖ4690ΩΣ-Ν09, ΑΔΑΜ: 21REQ008057080 2021-01-27). 

15. Την υπ. αρ. πρωτ. 5308/07-04-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δεκατριών (13) 
Τροχήλατων Καροτσιών Νοσηλείας όπως και έξι (6) Τροχήλατων Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 Ιατρική 
Επίπλωση εκτός από κλίνες και τράπεζες),  για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού και του Αιμοδυναμικού Τμήματος του 
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) (ΑΔΑΜ: 
21PROC008420381 2021-04-07). 
16. Το υπ. αρ. πρωτ. 5828/15-04-2021 Αίτημα διευκρινίσεων σχετικά με τη διακήρυξη υπ. αρ. Φ3/2021 Συνοπτικού 
Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για προμήθεια δεκατριών (13) Τροχήλατων Καροτσιών Νοσηλείας όπως και έξι (6) 
Τροχήλατων Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 Ιατρική Επίπλωση εκτός από κλίνες και τράπεζες),  για τις ανάγκες 
του Αναισθησιολογικού και του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διάρκειας ενός (1) μήνα, 



προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
17. Το υπ. αρ. πρωτ. 5908/16-04-2021 έγγραφο διευκρινίσεων της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών. 
18. Το υπ. αρ. πρωτ. 5909/16-04-2021 έγγραφο διευκρινίσεων ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του υπ. 
αρ. Φ3/2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για προμήθεια δεκατριών (13) Τροχήλατων Καροτσιών 
Νοσηλείας όπως και έξι (6) Τροχήλατων Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 Ιατρική Επίπλωση εκτός από κλίνες και 
τράπεζες),  για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού και του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” διάρκειας 
ενός (1) μήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080,00€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ. αρ. Φ3/2021 Συνοπτικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου προμήθεια δεκατριών (13) Τροχήλατων Καροτσιών Νοσηλείας όπως και έξι (6) Τροχήλατων 

Τραπεζιών Νοσηλείας (CPV: 33192300-5 Ιατρική Επίπλωση εκτός από κλίνες και τράπεζες),  για τις ανάγκες του 

Αναισθησιολογικού και του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» διάρκειας ενός (1) μήνα, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.080€ συμπ/νου ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» έως την  Πέμπτη 22/04/2021 στις 10:00 π.μ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                  ΜΑΡΙΟΣ Κ. ΤΙΓΚΑΣ 
 
                                          κα.α. 
 
                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


