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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Της υπ’ αριθμ. 22ης/1-8-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 
  
 
Στα Τρίκαλα σήμερα την 1 Αυγούστου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 23199/31-7-2019 

πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε έκτακτη 

συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στάλια Θεοδόσιο, 

τον κ. Καπέλο Γεώργιο, τακτικό μέλος, την κ. Κόσυβα Σταυρούλα, τακτικό μέλος και της κ. Γκαγκαμάνου 

Αθανασία, Γραμματέως του ΔΣ.  

Στη συνεδρίαση προσήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Δ.Σ., για την παροχή 

διευκρινίσεων στα προς συζήτηση θέματα  οι : 

 κ. Παπαδημητρίου Αικατερίνη, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας (παρέστει κατά την συζήτηση του 

36ου θέματος). 

Οι ανωτέρω παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, όταν παρίστατο ανάγκη κατά την 

συζήτηση έκαστου θέματος και εξέρχονταν της αίθουσας συνεδριάσεων. 

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στάλια Θεοδόσιου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση: 

……………………………………………………………………………………………………......... 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  694 

 
ΘΕΜΑ 26ο: Ορισμός ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «προμήθεια και 

εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου CT 32 τομών για το Γ.Ν. Τρικάλων» 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. πρωτ. 22978/30-7-2019 εισήγηση του Οικονομικού τμήματος με θέμα: «Ορισμός 

ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ CT 32 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 

με αριθμό Διακήρυξης 2689/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 68619)», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«  Έχοντας υπόψη: 

 Το Ν.2690/99 περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄81/04-04-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

 Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/EE)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Την υπ’ αρ. πρωτ. 1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου 

Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174.  

 Την υπ’αριθμ. 122/16-1-2019 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου CT 32 τομών για το Νοσοκομείο Τρικάλων» Α/Α 3 της πράξης με MIS 

5022174 

 Tην υπ΄αριθμ. 22/3/18-1-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΘ0Ω46907Φ-ΛΞ7) του ΓΝ 

Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας διακήρυξης, η διενέργεια του διαγωνισμού και 

επικαιροποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές 

 Την υπ’αριθμ. 2689/2019 Διακήρυξη (α/α ΕΣΗΔΗΣ 68619).  

 Την υπ’αριθμ. 458/16/15-5-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΛΜ46907Φ-ΩΘΨ) Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ CT 32 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ». 

 Την υπ’αριθμ. 578/19/24-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ5Φ46907Φ-5ΜΚ) Απόφαση ΔΣ έγκρισης πρακτικού 

αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

 Την υπ’αριθμ. πρωτ. 22180/19-7-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ CT 32 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».» 

 

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

Ορίζει την ημερομηνία 13-8-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των ορίων για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ CT 32 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. Τρικάλων 

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 

………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Στάλιας Θεοδόσιος 
 

Τα μέλη  Η γραμματέας  του Συμβουλίου 

Καπέλος Γεώργιος  

Κόσυβα Σταυρούλα Γκαγκαμάνου Αθανασία 
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