
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                              Σέρρες :  08/09/2017 
       4ηΥ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  ΘΡΑΚΗΣ                                    Αριθμός. :283 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Διοικητής 
                 --------- 

Ταχ.Δ/νση: 3οχλμ Εθν. Οδού  
                   Σερρών-Δράμας 
Τηλ.:           23210-94700                                                              Α Π Ο Φ Α Σ Η 
FAX:          23210-94713 
 
ΘΕΜΑ:  Απόφαση μετάθεσης διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών του 
                υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-
CPV:50710000-5» σεεφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014».  

 

Αφού λάβαμε υπόψη: 
 

1.Την Α2β/Γ.Π. οικ. 52344/21-07-2016 (ΦΕΚ.414/28-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας, διορισμού του Διοικητού του Νοσοκομείου Σερρών. 
2.Τις διατάξεις του Ν.3329/04.04.05, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 
129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης». 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
4.Την προϋπολογισθείσα δαπάνη του ως άνω διαγωνισμού που ανέρχεται έως του ποσού των 
100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ που θα επιβαρύνει τονΚΑE419. 
5.Την υπ’ αριθμ. 61/20-02-2017 τροποποιημένη απόφαση του Διοικητού του Νοσοκομείου με θέμα: 
«Τροποποίηση της αριθμ. 16/24.01.2017απόφασης του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών Ορισμού επιτροπών 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών/διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών του Γ.Ν. Σερρών σε 
εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014». 
6.Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16376/28.12.2016 Περίληψη του αριθ. υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού 
κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-CPV:50710000-5» σεεφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014», η οποία 
δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΝΖΚ469071-ΟΤΚ και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου. 
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10172/05.04.2017 διαβίβαση από την 4η  Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης του υπ’ 
αριθ. πρωτ. 1031/20.03.2017 εγγράφου της ΕΠΥ με θέμα «Περί του ζητήματος ανάθεσης των 
Υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων Νοσοκομείων». 
8. Την ανάγκη μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας και καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης 
προσφορών του αριθ. υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-
CPV:50710000-5», έως ότου διευκρινισθεί από την ΕΠΥ ή εισαχθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ σχετική 

ΑΔΑ: 6ΧΧΕ469071-6ΥΗ



νομοθετική ρύθμιση για την ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων 
κτιρίων Νοσοκομείων. 

Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας καθώς και της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης 

προσφορών του υπ’ αριθ. Δ.12/2016 Τακτικού ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣHΣ Η/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ-

CPV:50710000-5» σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, έως ότου διευκρινισθεί από την ΕΠΥ ή εισαχθεί από την 

ΕΑΑΔΗΣΥ σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ανάθεση των Υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας 

Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων Νοσοκομείων. 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών καθώς και η ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εκ νέου. 

 
 

 

                                                                                          O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ  
 
 
                                                                                                ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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