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ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ

Αρηζκός 48/13-12-2021 σλεδρίαζες

« ΚΤΛΗΣΔΗΟ »

5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ηε Υίν ζήκεξα ηελ 13ε ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο
Γεπηέξα θαη ώξα 9:00 π.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ
«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό έρεη
νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.56109 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΔΚ, ηεύρνο
Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 834/10-10-2019)}, ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο
Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ.
Παξόληεο είλαη νη:
1.
2.
3.
4.

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πρόεδρος ηοσ Γ.. ,
ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. ,
ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ..,
ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος ,εθπρ/πος ηωλ ηαηρώλ,

Σν κέινο ηαθηάο Νηθόιανο ήηαλ απώλ.
Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνύ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαη παξεπξέζεθε ε Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα, Διέλε
Ηξαθιεηαλνύ γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ ζεκάησλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Θέκα 5ο: Έγθρηζε παράηαζες θαηαιεθηηθής προζεζκίας σποβοιής προζθορώλ ηοσ
δηαγωληζκού γηα ηης σπερεζίες θαζαρηόηεηας.
Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ. ην κε αξηζ. πξση. 20266/10-12-21 (εηζεξρ.
εγγξάθνπ) εηζεγεηηθό-ππεξεζηαθό ζεκείσκα ζρεηηθά κε έγθξηζε παξάηαζεο
θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηηο ππεξεζίεο
θαζαξηόηεηαο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
2ε Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

Υίος.: 10.12.2021
Αρηζ. Πρωη: 20266
Προς

Σκήκα: Οηθνλνκηθό
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ
Σαρ.Γ/λζε: Έιελαο Βεληδέινπ 2
Σ.Κ.: 82132, Υίνο
Σει.: 22713/50258
Πιεξνθνξίεο: Β. Κνπηζνπξά

Γ.. Γ.Ν. Υίοσ
«ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΔΗΖΓΖΣΗΚΟ – ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
ΘΔΜΑ:
ΔΓΚΡΗΖ
ΠΑΡΑΣΑΖ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΠΡΟΘΔΜΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΑΝΧ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
&
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ,
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΗΑΠ» &
«ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ»
ΥΔΣΗΚΑ:1) ΣΖΝ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 38/11.12.2020 (ΑΓΑ:ΡΔΧΑ469073-45Ε)
ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ Γ..
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΡΗΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021
2) ΣΖΝ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 81/2021 (21PROC009616213) ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Παξαθαινύκε γηα ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξώλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ ζην δηεζλή δηαγσληζκό κε αλνηρηή
δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζρεηηθή δηαθήξπμε 81/2021 (PROC009616213), ζπζηεκηθό αξηζκό 142729 θαη ππ’ αξηζ.
2021/S 230-604753 Πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ., ιόγσ θαηάζεζεο ηεο ππ’ αξηζ.
20093/09.12.2021 πξνζθπγήο ηνπ «ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΣΟΤ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» θαη ηεο ππ’ αξηζ. 20171/10.12.2021 πξνζθπγήο ηεο «ΑΝΟΓΙΚΗ
SERVICE ΔΠΔ» θαη κέρξη λα εθδηθαζηνύλ θαη νη δύν πξνζθπγέο από ηελ ΑΔΠΠ.
Αηηνύκελν δηάζηεκα παξάηαζεο 42 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ήδε ππάξρνπζα
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ήηνη: Γεπηέξα 24.01.2022 θαη ώξα 23:59:59 κκ. θαζώο θαη
ηελ κεηάζεζε ηεο ειεθηξνληθήο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ
(δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ) γηα ηελ Παξαζθεπή 28.01.2022 θαη ώξα 11:00 π.κ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαηόπηλ ηεο παξάηαζεο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ, παξαηείλεηαη αληίζηνηρα θαη ν ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ (παξ. 2.4.5
ηεο δηαθήξπμεο) 12 κήλεο από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ήηνη: 29.01.2023 θαζώο
θαη ε παξάηαζε ηεο ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ ζπκκεηνρήο έσο ηηο 28.02.2023.
Σκήκα Προκεζεηώλ

Β. Κοσηζοσρά

Ζ Αλαπιερώηρηα Προϊζηακέλε Ζ Αλαπιερώηρηα Γηεσζύληρηα

ηοσ Οηθολοκηθού Σκήκαηος
α.α. Α. Ακπαδή
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Οηθολοκηθού / Γηοηθεηηθού
Δι. Ζραθιεηαλού»
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ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη ζην δηεζλή δηαγσληζκό κε αλνηρηή δηαδηθαζία
άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε
αξηζκό ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 81/2021 (PROC009616213), ζπζηεκηθό αξηζκό 142729
θαη ππ’ αξηζ. 2021/S 230-604753 Πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ., θαηαηέζεθαλ νη ππ’ αξηζ.
20093/09.12.2021 πξνζθπγή ηνπ «ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΣΟΤ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» θαη ε ππ’ αξηζ. 20171/10.12.2021 πξνζθπγή ηεο «ΑΝΟΓΙΚΗ
SERVICE ΔΠΔ» θαη εηζεγείηαη ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα ΔΗΓΗ γηα ζαξάληα δπν (42)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κέρξη λα εθδηθαζηνύλ θαη νη δύν πξνζθπγέο από ηελ ΑΔΠΠ.

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ..
Αποθαζίδεη οκόθωλα
Σελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
ζην δηεζλή δηαγσληζκό κε αλνηρηή δηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε αξηζκό ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 81/2021
(PROC009616213), ζπζηεκηθό αξηζκό 142729 θαη ππ’ αξηζ. 2021/S 230-604753
Πξνθήξπμεο ζηελ Δ.Δ γηα ζαξάληα δπν (42) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ήδε
ππάξρνπζα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ήηνη: Γεπηέξα 24.01.2022 θαη ώξα 23:59:59 κκ.
θαζώο θαη ηελ κεηάζεζε ηεο ειεθηξνληθήο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ
(δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ) γηα ηελ Παξαζθεπή 28.01.2022 θαη ώξα 11:00 π.κ., κέρξη λα
εθδηθαζηνύλ νη δύν πξνζθπγέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί από ηελ ΑΔΠΠ.
------------------------------------------Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό
αλαγλώζηεθε θαη βεβαηώζεθε , ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ

Δ . ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ

ην

νπνίν

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ν.ΝΣΟΤΛΖ
Α.ΚΑΡΣΑΛΖ

Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα
ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ
Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο
αποζπάζκαηος
Πραθηηθού ηοσ Γ.
Υίος , 13-12-2021
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ
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αθνύ

