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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

        ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                             

      «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»                                             

      Ν.Π.Δ.Δ. 

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΤΗΣ   11
ης

  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 1-03-2021 

Στην Αθήνα, σήμερα 1-03-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ, συνήλθε στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων (Γραφείο Προέδρου) του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας  «Η 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Παρόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής κ. Θρασύβουλος Λαδόπουλος, η Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. κ. Αικατερίνη Καπηνιάρη, ο κ. Νικόλαος Ρούσσος τακτικό μέλος Δ.Σ., ο Λάμπρος 

Παπακώστας τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος των Ιατρών και ο Παναγιώτης Λεμονιάς  

τακτικό μέλος ως εκπρόσωπος  των λοιπών εργαζομένων (πλην Ιατρών). 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διοικητής  κ. Θρασύβουλος Λαδόπουλος αφού διαπίστωσε ότι υπήρχε 

απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  Θέμα 1
ο
   

Ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», για την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας»: 

Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK (CPV: 33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα), για 

τις ανάγκες των Δημόσιων Δομών της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής, με τροποποίηση των τεχνικών 

προδιαγραφών 

 Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας κ. Αδαμαντία Σπηλιοπούλου 

εισηγείται το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ.  2371/1-03-2021 εισήγησης της Διοικητικής 

Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 «Σας ενημερώνουμε ότι η 1
η 

ΥΠΕ με το υπ’αριθμ. πρωτ. 6937/12-02-2021 έγγραφο 

της μας ανέθεσε την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την  προμήθεια «Μέσων 

Ατομικής Προστασίας»: Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK (CPV: 33140000-3 

Ιατρικά Αναλώσιμα), για τις ανάγκες των Δημόσιων Δομών της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής και 

επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές για το είδος «Προστατευτική ολόσωμη 

φόρμα τύπου TYVEK», δεν περιέχουν τα μεγέθη του ανωτέρου είδους τα οποία είναι 

S,M,L,XL και επίσης τις ποσότητες αναλυτικά ανά μέγεθος.  

Γεγονός το οποίο το παρατήρησαν οι προμηθευτές και είχαμε πολλές κλήσεις. 

Κατόπιν αυτής της διατύπωσης, επειδή οι τεχνικές προδιαγραφές  ως φαίνεται εκ παραδρομής 

είναι ελλιπείς, ζητήσαμε με το υπ’άριθμ.πρωτ.1831/1-03-2021 έγγραφό μας από την 1
η
 ΥΠΕ 

να μας αποστείλει άμεσα  τις πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές με ποσότητες ανά μέγεθος ώστε 

να προβούμε σε νέα πρόσκληση. 

   Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 106,παρ.3 του Ν.4412/2016, όπου αναφέρει ότι: «Η 

αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμψιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη», προτείνουμε την ματαίωση και 

επανάληψη του διαγωνισμού με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», για την προμήθεια «Μέσων Ατομικής Προστασίας»: Προστατευτική 

ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK (CPV: 33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα), για τις ανάγκες των 

Δημόσιων Δομών της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε : 
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Την ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με τη διαδικασία της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», για την προμήθεια «Μέσων Ατομικής 

Προστασίας»: Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK (CPV: 33140000-3 Ιατρικά 

Αναλώσιμα), για τις ανάγκες των Δημόσιων Δομών της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής, με τροποποίηση 

των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 ». 

 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, 

Ομόφωνα αποφασίζει  

 Εγκρίνει την ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού με τη διαδικασία της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», για την προμήθεια «Μέσων 

Ατομικής Προστασίας»: Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK (CPV: 33140000-3 

Ιατρικά Αναλώσιμα), για τις ανάγκες των Δημόσιων Δομών της 1
ης

 ΥΠΕ Αττικής, με 

τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 Το πρακτικό αυτό επικυρώνεται αυθημερόν. 

        ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΠΗΝΙΑΡΗ 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο από το                                          ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ 

      Αθήνα 1-03-2021         

     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

 

   ΠΑΝΤΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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