
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

 Σεο ππ’ αξηζκ. 17ες/31-05-2019 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σξηθάιωλ 

 
 

ηα Σξίθαια ζήκεξα ηελ 31 Μαΐοσ 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 

1:00 κ.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Σξηθάιωλ, κεηά ηελ 

αξηζκ. πξωη. 16794/29-05-2019 πξόζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Σξηθάιωλ, ζπλήιζαλ ζε έθηαθηε ζσλεδρίαζε ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην απνηεινύκελν από ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Δ.. θ. ηάιηα Θενδόζην, ηνλ θ. 

Καπέιν Γεώξγην, ηαθηηθό κέινο, ηελ θ. Κόζπβα ηαπξνύια, ηαθηηθό κέινο θαη ηεο θ. 

Γθαγθακάλνπ Αζαλαζία, Γξακκαηέωο ηνπ Δ.  

Σν πκβνύιην κεηά ηε δηαπίζηωζε ηεο λόκηκεο απαξηίαο ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ 

αληηπξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. ηάιηα Θενδνζίνπ, απνθάζηζε ηα 

παξαθάηω ζύκθωλα κε ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Δηάηαμεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ πξόζθιεζε: 

…………………………………………………………………………………………………

…......... 

 
ΑΠΟΦΑΗ 472 

ΘΕΜΑ 5ο: Οξηζκόο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ κεηθηήο ζύκβαζεο άλω ηωλ 

νξίωλ γηα ηελ «πξνκήζεηα  θαη εγθαηάζηαζε αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ CT 32 ηνκώλ γηα 

ην Ννζνθνκείν Σξηθάιωλ» 

 

Σο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ Γ.Ν. Σρηθάιφλ έτοληας σπ’ όυε: 

1.Σελ ππ΄αξηζκ.πξωη:16597/28-05-2019 εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο 

(Γξαθείν Πξνκεζεηώλ-Δηαγωληζκνί), ζρεηηθό κε ηνλ νξηζκό εκεξνκελίαο θαη ώξαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ 

Δηαγωληζκνύ κεηθηήο ζύκβαζεο άλω ηωλ νξίωλ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ CT 32 ΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΡΙΚΑΛΩΝ» κε αξηζκό Δηαθήξπμεο 2689/2019 (α/α ΕΗΔΗ 68619).  

ε νπνία έρεη ωο εμήο: 

«  Έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: Ω25Δ46907Φ-9Η0



 Σο Ν.2690/99 περί «Κφρωςησ του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σισ διατάξεισ του Ν.3329/05 «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και 

λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α΄81/04-04-2005), όπωσ ιςχφει ςήμερα. 

 Σου Ν.3580/2007 «Προμήθειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και 

Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

 Σισ διατάξεισ του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/EE και 2014/25/EE)» 

όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει. 

 Τελ ππ’ αξ. πξωη. 1141/3-5-2018 απόθαζη ένηαξηρ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο ηεο Πξάμεο «Πξνκήζεηα Εμνπιηζκνύ γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηωλ 

Υπνδνκώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Τξηθάιωλ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Επηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Πεξηθεξεηαθό επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Θεζζαιίαο 2014-2020» θαη έρεη ιάβεη 

θωδηθό MIS 5022174.  

 Σην ςπ’απιθμ. 122/16-1-2019 ύμθωνη γνώμη για ηα ηεύση δημοππάηηζηρ ηεο Εηδηθήο 

Υπεξεζίαο Δηαρείξηζεο Ε.Π. ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο κε ζέκα «Έγθξηζε δηαθήξπμεο γηα ην 

Υπνέξγν «Πξνκήζεηα θαη Εγθαηάζηαζε Αμνληθνύ Τνκνγξάθνπ CT 32 ηνκώλ γηα ην 

Ννζνθνκείν Τξηθάιωλ» Α/Α 3 ηεο πξάμεο κε MIS 5022174 

 Tελ ππ΄αξηζκ. 22/3/18-1-2019 Απόθαζη Διοικηηικού ςμβοςλίος (ΑΔΑ:ΩΘ0Ω46907Φ-

ΛΞ7) ηνπ ΓΝ Τξηθάιωλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 Τελ ππ’αξηζκ. 2689/2019 Διακήπςξη (α/α ΕΗΔΗ 68619).  

 Τελ ςπ’απιθμ. 458/16/15-5-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΛΜ46907Φ-ΩΘΨ) Απόθαζε ΔΣ έγθξηζεο 

πξαθηηθνύ Αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ ηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Δηαγωληζκνύ γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ CT 32 ΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ». 

 Τν γεγνλόο όηη ε αλωηέξω απόθαζε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο κέζω ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Επηθνηλωλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΣΗΔΗΣ ηελ 

17/5/2019 (κε ην ππ.αξηζκ. πξωη. 15548/17-5-2019 έγγξαθν) 

 Τν γεγνλόο όηη δελ θαηαηέζεθε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηά ηεο αλωηέξω απόθαζεο 

ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο δηαθήξπμεο  

 

Παρακαλοφμε όπωσ ορίςετε την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των 

οικονομικών προςφορών του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ CT 32 ΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ» 

 

Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ, αθού έιαβε σπόυε ηα παραπάλφ θαη κεηά από 

δηαιογηθή ζσδήηεζε 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η   οκόθφλα 

ΑΔΑ: Ω25Δ46907Φ-9Η0



Οξίδεη ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσυράγισης των οικονομικών 

προσυορών τοσ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ CT 32 ΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΡΙΚΑΛΩΝ» την Τρίτη 11-06-2019 και ώρα 10:00π.μ 

Η αλφηέρφ απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ 

………………………………………………………………………………. 

Ο αληηπρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 

 

 

 

ηάιηας Θεοδόζηος 

 

Σα κέιε  Η γρακκαηέας  ηοσ σκβοσιίοσ 

Καπέινο Γεώξγηνο  

Κόζπβα ηαπξνύια Γθαγθακάλνπ Αζαλαζία 
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