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ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας 
τακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υγρών 
αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό (CPV: 33141000-0) 

 
Σχετ.  
1. Την υπ.αριθμ. Υ4α/οι.123893/31-12-2012 (ΦΕΚ 3515/31-12-2012 τ.Β) υπουργική απόφαση περί 

ενοποιημένου οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» 
και του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Αρμοδιότητες Διοικητή» (ΦΕΚ 81/4-4-2005 
τ.ΝΠΔΔ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 καθώς και 
του άρθρου 8 του Ν. 4316/14.  

3. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 134/18-06-2007 τ.Α’) 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει 

5. Το υπ. αρ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές 
προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

6. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» κατά την 6η/12-05-2017 
(Θέμα 59ο) συνεδρίασή του περί διενέργειας διαγωνισμών ενταγμένων στο Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 
2015 η οποία εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια 
υγρών αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμός συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 
€ με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής.  

7. Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» με αριθμ. 418/17-05-2017 και θέμα τον 
ορισμό φορέων διενέργειας των διαγωνισμών που εντάσσονται στο Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2015. 

8. Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» με αριθμ. 479/15-06-2017 και θέμα τον 
ορισμό τριμελών επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμών 
που εντάσσονται στο Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2015. 

9. Το υπ. αριθ. πρωτ. 9446/20-06-2018 πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών από την 
επιτροπή σύνταξης. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης 
επί του επισυναπτόμενου κειμένου τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διενέργειας 
τακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υγρών 
αναλυτών αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 
200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πιο 
συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Γ.Ν. Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 
 

 

Εξοχή Θεσσαλονίκης    03/07/2018   

Αριθ. Πρωτ.: 10181 

 

Ταχ. Δ/νση : Εξοχή, Θεσσαλονίκη  
Ταχ. Κώδικας : 570 10  

Πληροφορίες : Γκιουζέπας Λάμπρος ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο 

Τηλέφωνο : 2313 307195  

Τηλεομοιοτυπία : 2313 307023  

Ηλεκτρον. Δ/νση : prom@gpapanikolaou.gr  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από 
τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) και β. από τον 
ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» 
(http://gpapanikolaou.gr).  

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την 
ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις 
των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την 
ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση. 

 
 

 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συν.:  
Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών (3 σελίδες) 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://gpapanikolaou.gr/







