
                                            Απόσπασμα  16ης Συνεδρίασης  
Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

της 29ης/06/2018

Σήμερα την 29η  Ιουνίου  2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 πμ το Δ.Σ. του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, το
οποίο συγκροτήθηκε  με  την υπ’  αριθ.  Α2β/Γ.Π.39801/16/27.03.17  Κοινή απόφαση του Υπουργού  & του
αναπληρωτή Υπουργού Υγείας που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 162/ΥΟΔΔ/4.4.17 ΦΕΚ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στη Ν.Μ. Αιγίου κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου στην οποία παρευρέθησαν τα
πιο κάτω μέλη:
Πρόεδρος:         Μαμμή Παναγ.
Αντιπρόεδρος:   -
Μέλη:                 Νικολόπουλος Δημ.Δ/κος Δ/ντής
                          Βασιλόπουλος Αλ.αναπλ.Δ/ντή Ιατρ.Υπηρ.
                          Αναγνωστοπουλος Βασ.εκπροσ.εργαζομ.
                          Μουρίκης Ιερ.τακτικό μέλος
                          Κοκκορές Αρ.εκπρος.Ιατρών
                          
Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος Αναστασία Κουτσουρή.
Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, επικυρώνει τα πρακτικά της προηγούμενης 
συνεδρίασης και εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη
Ο κ.Αναγνωστόπουλος Βασιλ. εκπρόσωπος εργαζομένων αποχώρησε μετά την συζήτηση του 35ου 
Θέματος. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Θέμα 18ο:Ματαίωση και επαναπροκήρυξη δ/σμού παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδων 

Υγείας.

             Η Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την υπ΄αριθ.5391/31.5.18 εισήγηση  της 
Προϊσταμένης του Τμ.Οικονομικού  η οποία έχει ως εξής:
 «Σχετ.: 
1) Η  υπ’ αριθ. 15η/11-06-2018 Θ. 4ο απόφαση ΔΣ του ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας. 

2) Ο  υπ΄ αριθ. 6276/2018 συνοπτικός διαγωνισμός.

3) Το υπ’ αριθ. 106 άρθρο του Ν4412/2016 περί ματαίωσης διαδικασίας.

4) Την υπ’ αριθ. 94064/1-10-2012 Εγκύκλιο του γραφείου Γενικού Γραμματέα του Υ.Υ.

5) Το από 6/12/2011 έγγραφο της 6ης ΥΠΕ σχετικά με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές  

Με την  ανωτέρω σχετική (1) απόφαση του νοσοκομείου εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού
για  την  παροχή  υπηρεσιών  εσωτερικού  ελέγχου  και  στη  συνέχεια  με  την  υπ’  αριθ.   6276/2018  διακήρυξη
πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας με ορισμένη ημερομηνία διενέργειας την 3η Ιουλίου 2018
και ώρα 10:00π.μ.  Κατόπιν συζητήσεων που έλαβαν χώρα στο γραφείο της διοικήτριας, παρατηρήθηκαν εκ μέρους
της ελλείψεις ως προς το αντικείμενο των εργασιών και τη συχνότητα των επισκέψεων και συζητήθηκε το ενδεχόμενο
να  ματαιωθεί  ο  εν  λόγω διαγωνισμός  προκειμένου  να  εμπλουτιστεί  το  αντικείμενο  των  εργασιών με  σκοπό  την
εύρυθμη και εκσυγχρονισμένη λειτουργία του νοσοκομείου μας.

Σύμφωνα με το σχετικό (3) άρθρο ισχύουν τα εξής:
«……….2.  Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η     
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.



4. Όταν  συντρέχουν  οι  λόγοι  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  1  και  2,  η

αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή,

αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων

προσφορών.

5. Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου  οργάνου,  να  αποφασίσει,

παράλληλα  με  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  σύναψης,  και  την  επανάληψη  οποιασδήποτε  φάσης  της  διαδικασίας

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην

τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών……..».

Κατόπιν όλων των παραπάνω, σας επισυνάπτουμε όλα τα σχετικά που αναφέρουμε, προτείνουμε την άποψη

νομικού συμβούλου και παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση.
      Μετά τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. 

Ο μ ό φ ω ν α   α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και την 
επαναπροκήρυξή του με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 106 του 
Ν.4412/2016.
 Το Γρ.Προμηθειών εξουσιοδοτείται για τις νόμιμες ενέργειες.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Μη ύπαρξης ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαμμή Παν.                                                                                              Νικολόπουλος Δ. 
                                                                                                             Βασιλόπουλος Α.
                                                                                                                  Αναγνωστόπουλος Β. 
                                                                                                                  Μουρίκης Ιερ.

      Κοκκορές Αρ.
Ακριβές απόσπασμα
Αίγιο     2/  7/2018  
 Η Γραμματέας


