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 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προς 2η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους 

προϋπολογισμών των ειδών με α/α 4, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 

32, 33, 34, 43, της διακήρυξης 4840/2021 του  Γ.Ν Καστοριάς» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, έχοντας υπόψη:  

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις 

αυτού 

2. Την με αριθ. 4840/2021 διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για 

την ανάθεση του Υποέργου 1 ««Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς 

για την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω COVID 19» στο πλαίσιο της Πράξης 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19» με κωδικό ΟΠΣ 5069093 του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014- 

2020» 

3. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τους επιμέρους προϋπολογισμούς των ειδών της διακήρυξης 

4840/2021 με α/α 4, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 9121/20-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΝΛ4690ΒΥ-ΣΚΦ) απόφαση του 

Διοικητή του Γ.Ν Καστοριάς ορισμού τριμελούς επιτροπής για την επανεξέταση των 

τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους προϋπολογισμών των ειδών της διακήρυξης 

4840/2021 με α/α 4, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43 του 

Υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την 

αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ 

COVID-19» με κωδικό ΟΠΣ5069093.  

5. Την από 01-08-2022 εισήγηση της επιτροπής για την ανάρτηση προς διαβούλευση στον 

ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ των τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους προϋπολογισμών 

των ειδών της διακήρυξης 4840/2021 με  α/α 4, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 31, 32, 33, 34, 43, όπως αυτές παρουσιάζονται στην εν λόγω διακήρυξη, για χρονικό 

διάστημα είκοσι (20) ημερών. 

6. Την αριθμ. 167/12-08-2022 (Α.Δ.Α:ΨΕΥΘ4690ΒΥ-2Μ7) απόφαση του Δ.Σ του 

Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η ανάρτηση προς διαβούλευση στον ιστότοπο του 

ΕΣΗΔΗΣ των τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους προϋπολογισμών των ειδών με α/α 

4, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43, της διακήρυξης 

4840/2021, όπως αυτές εγκρίθηκαν με προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ, για διάστημα 20 

ημερών, με δυνατότητα επαναδιαβούλευσης εφόσον αυτό απαιτηθεί. 



7. Το υπ’ αρίθμ. 10398/23-08-2022 έγγραφο του Νοσοκομείου προς κάθε ενδιαφερόμενο, 

σχετικά με την ανάρτηση προς πρώτη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών και 

επιμέρους προϋπολογισμών των παραπάνω ειδών για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. 

8. Το από 17/11/2022 πρακτικό της επιτροπής επανεξέτασης, κατόπιν πρώτης διαβούλευσης 

τεχνικών προδιαγραφών και επιμέρους προϋπολογισμών των ειδών με α/α 4, 8, 13, 14, 15, 

16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή 

προτείνει την ανάρτηση προς δεύτερη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών και επιμέρους 

προϋπολογισμών των ανωτέρω ειδών όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατόπιν αξιολόγησης των 

υποβληθέντων σχολίων.  

9. Την ανάγκη διαφάνειας των διαδικασιών, την διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, 

της βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων 

αναδόχων, ώστε να εξασφαλιστεί  ταυτόχρονα η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Τη διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του πρακτικού επανεξέτασης, κατόπιν 1ης 

διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών και επί μέρους προϋπολογισμών των ειδών με α/α 4, 8, 

13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 43, που αφορά στη διακήρυξη 

4840/2021 «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοριάς για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας λόγω COVID 19» στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID 19 με κωδικό ΟΠΣ 

5069093 του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν 

αξιολόγησης, των υποβληθέντων σχολίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση επί του πρακτικού και των συνημμένων 

επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους προϋπολογισμών από τον ιστότοπο 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καστοριάς 

www.kastoriahospital.gr, οι οποίες θα αναρτηθούν σε αρχείο PDF.  

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της 2ης 

διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

ημέρα ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι τυχόν προτάσεις ή παρατηρήσεις των 

ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών και των επιμέρους προϋπολογισμών, μπορούν να 

κατατίθενται για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ 

με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου». 

Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως 

υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές. 

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα 

αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό 

προμήθεια ειδών. 

Μετά την οριστικοποίησή τους, οι προδιαγραφές θα συμπεριληφθούν στην σχετική διακήρυξη 

του Διαγωνισμού που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο. 

 

Ο Διοικητής  

 

 

 

Χάτσιος Γρηγόριος 
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