
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 27 Ιανουαρίου 2023

 3η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1112
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

  ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα  «Μετάθεση  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  του  διαγωνισμού  με  αριθμό  Διακήρυξης
15190/2022 Προμήθειας Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης (φίλτρα) για το Γ.Ν. Καστοριάς ΠΠΔΕ
2022 με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης
ενός επιπλέον έτους και συστημικό αριθμό 171749

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, έχοντας υπόψη του:
 
1) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Β/4.4.2005). «Εθνικό Σύστημα

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
2) Την υπ’αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.877/13-01-2020 απόφαση διορισμού του κ Χάτσιου Γρηγόριου ως

διοικητή του Γ.Ν. Καστοριάς από τον Υπουργό Υγείας
3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4) Τον  με  αριθμό  διακήρυξης  15190/2022  διαγωνισμό  Προμήθειας  Διατάξεων  νεφρικής

υποστήριξης  (φίλτρα)  για το Γ.Ν.  Καστοριάς  ΠΠΔΕ 2022 με  Ανοικτή  Διαδικασία  άνω των
ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους και συστημικό
αριθμό 171749

5) Την  (ΓΑΚ)  ΕΑΔΗΣΥ  74/17.01.2023  προδικαστική  προσφυγή  της  εταιρείας  ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ
Α.Ε.Ε.» (συστημικος αριθμος 171749)

6) Την με αριθμό Α 96/2023 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) με την οποία δέχεται το αίτημα αναστολής- προσωρινών μέτρων
της προσφεύγουσας και αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα Τμήματα
1,2,3 και 7 μέχρι την έκδοση απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προδικαστικής προσφυγής.

7) Το γεγονός πως τα Τμήματα 1,2,3 και 7 του διαγωνισμού αποτελούν μέρος  ενός συστημικού
αριθμού.

8) Το  γεγονός  πως  η  τροποποίηση  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  του  διαγωνισμού  στην
πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ,  είναι  δυνατή  μόνο  πριν  την  ημερομηνία  αποσφράγισης  που
αναγράφεται στην Διακήρυξη ήτοι την 30/1/2023 και ώρα 11:00:00

9) Το γεγονός πως ως ημερομηνία εξέτασης της πιο πάνω προδικαστικής προσφυγής έχει οριστεί,
σύμφωνα  με  την  αριθ.  127/2023  Πράξη  του  Προέδρου  του  1ου  Κλιμακίου,  η  23/02/2023,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 15190/2022
Προμήθειας  Διατάξεων  νεφρικής  υποστήριξης  (φίλτρα)  για  το  Γ.Ν.  Καστοριάς  ΠΠΔΕ 2022 με
Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης ενός
επιπλέον έτους και συστημικό αριθμό 171749, μετά την έκδοση απόφασης επί της Προσφυγής και
της αποκλειστικής προθεσμίας του άρθρου 367 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.



ΑΔΑ: 61254690ΒΥ-ΞΔΛ



Για να μη καθυστερήσει υπέρμετρα η διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να ικανοποιηθεί και η ανάγκη
του Γ. Ν. Καστοριάς για ταχεία πρόοδο αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού
για τα τμήματα για τα οποία δεν ισχύει η αναστολή εκτέλεσης, η νέα ημερομηνία αποσφράγισης του
διαγωνισμού ορίζεται η 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00:00

Ο Διοικητής

   Χάτσιος Γρηγόριος
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