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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Της 195ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΑ 

«Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» 

στις 23/5/2018. 

 

ΘΕΜΑ 68ον  Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Τεύχους 

Διακήρυξης και της διενέργειας του αριθμ. 114/2018 

Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη 

Αναδόχου Ενοικιάσεως Καθισμάτων Ειδικού Τύπου 

(Chaise Longue) για τα Νοσηλευτικά τμήματα του 

Νοσοκομείου»     

 Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αριθμ. πρωτ. 

11/07/242/16825/22-5-2018  εισήγηση της Διεύθυνσης 

Διοικητικής  Υπηρεσίας, σχετική με το παραπάνω θέμα,  η 

οποία  αναφέρει :       

                      
Όσον αφορά το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Με την υπ’ αριθμ. 74 Απόφαση της 178ης Συν/15-11-2017 του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εγκρίθηκε η σκοπιμότητα 

διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την ενοικίαση καθισμάτων ειδικού τύπου (chaise longue), για το σύνολο 

των Νοσηλευτικών Τμημάτων του Νοσοκομείου. 

2. Με την αριθμ. 13/01/6/5772/10-1-2018 Απόφαση της Διοικήτριας 

συγκροτήθηκε η επιτροπή κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών για τη 

διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού. 

3. Με το αριθμ.11/11-4-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής 

Διαχείρισης διαβιβάστηκαν οι από 28-3-2018 συνταχθείσες συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές από την προαναφερόμενη συγκροτηθείσα για 

την ενοικίαση Πολυθρόνων Επισκεπτών.  

4. Στη συνέχεια, η υπηρεσία συνέταξε το υπ’ αριθμ. 114/2018 σχέδιο του 

Τεύχους Διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την 

Ανάδειξη Αναδόχου ενοικιάσεως καθισμάτων ειδικού τύπου (chaise 

longue) για τα νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου, το οποίο εστάλη 

στη Νομική Υπηρεσία για νομικό έλεγχο με το αριθμ. 23/16-5-2018 

Υπηρεσιακό Σημείωμα.  
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5. Η Νομική Υπηρεσία κατά τη γνωμοδότησή της αναφέρει να 

συμπεριληφθεί στη διακήρυξη και στη σύμβαση ο εξής ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: 

«Απαγορεύεται ρητώς δια της παρούσης, και επί ποινή ακυρότητας, η 

παροχή από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εντός των 

χώρων του Νοσοκομείου πέραν της συμβατικής». 

6. Λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας το Γραφείο 

Προμηθειών συνέταξε το τελικό σχέδιο του αριθμ. 114/2018 Τεύχους 

Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη 

Αναδόχου ενοικιάσεως καθισμάτων ειδικού τύπου (chaise longue) για τα 

νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου, το οποίο επισυνάπτεται και 

υποβάλλεται δια της παρούσης προς έγκριση. 

7. Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:  

α) ότι εάν επί συνόλου 933 κλινών του Νοσοκομείου μας, εξαιρεθούν οι 

κλίνες που αφορούν τις Μονάδες (ΚΕΘ και Εμφραγμάτων), το Ψυχιατρικό 

Τμήμα, στην Ψυχιατρική Μονάδα της Μάρνης (εξωτερική Μονάδα) και στις 

θέσεις του νοσοκομείου, το σύνολο των κλινών που θα μπορούσαν να 

ενοικιασθούν πολυθρόνες ανέρχονται σε 705 

β) τις θέσεις της Προϊσταμένης Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όπως 

αυτές είχαν διατυπωθεί στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 05/01/91/4-7-2017 Υ.Σ. προς 

τη Δ/νση της Διοικητικής Υπηρεσίας και ελήφθησαν υπόψη κατά την έκδοση 

της απόφασης αρ. 74 της 178ης Συνεδρίας Δ.Σ. της 15/4/2017 (το οποίο και 

επισυνάπτεται) 

γ) ότι ο αριθμός των ενοικιαζόμενων πολυθρόνων θα καθορίσει και το ύψος 

του προσφερομένου τιμήματος προς το νοσοκομείο αλλά και το ημερήσιο 

τίμημα ενοικίασης πολυθρόνων στους συνοδούς των ασθενών από την 

ανάδοχο εταιρεία, 

Εισηγείται 

 

1. Την έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών και του υπ’ 

αριθμ. 114/2018 Τεύχους Διακήρυξης για τη διενέργεια Δημόσιου 

Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου ενοικιάσεως 

καθισμάτων ειδικού τύπου (chaise longue) για τα νοσηλευτικά τμήματα 

του Νοσοκομείου, το οποίο επισυνάπτεται. 

2. Όπως ορίσετε τα προαπαιτούμενα για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

και συγκεκριμένα: 

I. Το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ενοικιαζόμενων πολυθρόνων ανά 

θάλαμο νοσηλείας, 

II. το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας τιμής εκκίνησης, 

III. το ανώτατο ποσό της ημερήσιας τιμής ενοικίασης πολυθρόνων 

στους επισκέπτες, 
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IV. τη χρονική διάρκεια της σύμβασης και τη δυνατότητα παράτασής 

της. 

 

Παρακαλούμε για δική σας απόφαση. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΝΙΚΑ 
 

 

               Το Διοικητικό Συμβούλιο   

               μετά από διαλογική συζήτηση 

             μεταξύ των μελών του 

       ομόφωνα 

              α π ο φ α σ ί ζ ε ι – ε γ κ ρ ί ν ε ι : 

1. Τις  συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και το υπ’ αριθμ. 114/2018 

Τεύχος Διακήρυξης για τη διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού 

Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου ενοικιάσεως καθισμάτων 

ειδικού τύπου (chaise longue) για τα νοσηλευτικά τμήματα του 

Νοσοκομείου. 

2. Ο μέγιστος  επιτρεπόμενος  αριθμός ενοικιαζόμενων πολυθρόνων 

ανά θάλαμο θα καθορίζεται  από τον Διευθυντή του Επιστημονικού 

Τμήματος σε συνεργασία με την Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής 

Μονάδας και θα δίνεται σχετική  έγγραφη άδεια. 

3. Το ποσό  της μηνιαίας τιμής εκκίνησης  καθορίζεται στις 5.500,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

4. Το ποσό της ημερήσιας τιμής ενοικίασης των  πολυθρόνων στους 

επισκέπτες  να  μην υπερβαίνει τα  τρία  (3) ευρώ ημερησίως. 

5. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης  καθορίζεται στο ένα (1)  έτος  

με δυνατότητα παράτασης από πλευράς Νοσοκομείου για ένα (1) 

επιπλέον έτος με  τη σύμφωνη  γνώμη του μισθωτή. 

6. Την ανάρτηση της απόφασης στο Διαδίκτυο. 
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7. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών να προβούν στις 

απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης. 

 

Αθήνα,  3  Ιουλίου      2018 

 

 

 

 

Γεωργία Κανέλλου 

              Γραμματέας Δ.Σ. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας 

Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας 

Υποδιεύθυνση  Διοικητικού 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού  

Tμήμα Προμηθειών 
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