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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αγ. Ιωάννης Ρέντης  
06/12/2018                                                                                         
Αρ. Πρωτ.:   61385           

                    
Α Π Ο Φ Α Σ Η

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας» όπως 

τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016.

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.  80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΥ8α/Γ.Π. οικ. 75048/07-06-2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & 

Κοιν. Αλληλεγγύης «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων έργων των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της 2ης 

Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου». 

5. Τη με αριθμ. πρωτ. Α4γ/Γ.Π./61258/08-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, σχετικά 

με την έγκριση δημιουργίας μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης στην Αττική.

6. Το με αριθμ. πρωτ 26129/12-09-2018  έγγραφο του Ψ.Ν.Α., με το οποία ζητείται από τη 2η 

Δ.Υ.ΠΕ. η εκπόνηση τεχνικής μελέτης και η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για 

την υλοποίηση έργου δημιουργίας μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης (DETOX) στο 

Ψ.Ν.Α..

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 32079/02-11-2018 απόφαση της Διοικήτριας του Ψ.Ν.Α. ανάληψης 

υποχρέωσης – δέσμευσης, για την αποπληρωμή δαπάνης μέχρι ποσού 74000 €, για τη 

δημιουργία μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης (DETOX) στο τμήμα 1 του ΠΡΟΚΑΤ 2 ΤΟΥ 

Ψ.Ν.Α.. 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 56209/14-11-2018 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα/αναγκαιότητα κατασκευής του έργου 

«Διαμόρφωση, βελτίωση και ανακαίνιση νότιας πτέρυγας του τμήματος 1 του κτιρίου 
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ΠΡΟΚΑΤ 2 του Ψ.Ν.Α., για την εγκατάσταση μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης 

(DETOX)», εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 €, πλέον 14.400,00 € για Φ.Π.Α. (24%), η έγκριση 

της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου και η έγκριση της αρ. 

Ε4/2018 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.

9. Το από 4-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 

Ε4/2018, που υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 60559/04-12-2018 έγγραφο.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 61052/05-12-2018 εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ενιαίας 

Τεχνικής Υπηρεσίας της 2ης Δ.Υ.ΠΕ., για ματαίωση  της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: 

«Διαμόρφωση, βελτίωση και ανακαίνιση νότιας πτέρυγας του τμήματος 1 του κτιρίου 

ΠΡΟΚΑΤ 2 του Ψ.Ν.Α., για την εγκατάσταση μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης 

(DETOX)». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

1. Εγκρίνουμε τη ματαίωση  της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού Ε4/2018 (αριθ. 

πρωτ. 56216/14-11-2018), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Διαμόρφωση, βελτίωση και ανακαίνιση νότιας πτέρυγας του τμήματος 1 του κτιρίου 
ΠΡΟΚΑΤ 2 του Ψ.Ν.Α., για την εγκατάσταση μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης 
(DETOX)», εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 € πλέον 14.400,00 € για Φ.Π.Α. (24%), επειδή το 

προσφερόμενο από το μειοδότη ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2%, επί των  τιμών του 

τιμολογίου, θεωρείται υπερβολικά και αδικαιολόγητα χαμηλό, σε σχέση με το είδος, το 

μέγεθος, τις συνθήκες εκτέλεσης και τη συνολική εκτιμώμενη αξία των εργασιών, ως εκ 

τούτου η επιλεγείσα προσφορά κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.. 

2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια του Ε4ε/2018 Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Έργου, 

με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 

«Διαμόρφωση, βελτίωση και ανακαίνιση νότιας πτέρυγας του τμήματος 1 του κτιρίου 

ΠΡΟΚΑΤ 2 του Ψ.Ν.Α., για την εγκατάσταση μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης 
(DETOX)» , εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € πλέον 14.400,00 € για ΦΠΑ (24%), με κριτήριο  

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά/μόνο  βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) του έργου συνολικά και σύμφωνα με 

τη διακήρυξη του διαγωνισμού που επισυνάπτεται .

3. Εγκρίνουμε τη συνημμένη αρ. Ε4ε/2018  Διακήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού. 

4. Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως μέλη της επιτροπής διενέργειας του Ε4ε/2018 

Συνοπτικού Διαγωνισμού: 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε2/2018
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. 1. ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   της 2ης Δ.Υ.ΠΕ.

2. ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    του Ψ.Ν.Α. 2. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Ψ.Ν.Α.

3. ΤΖΕΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. 3. ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  της 2ης Δ.Υ.ΠΕ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20/12/2018 και ώρα 10.00π.μ.
Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να παρευρίσκονται στα Γραφεία της Ε.Τ.Υ. της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. κατά 

την ως άνω ημερομηνία και ώρα 9.30 π.μ.. Σε περίπτωση που τακτικό μέλος της επιτροπής 

αδυνατεί να προσέλθει κατά την ως άνω ημερομηνία, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το 

αναπληρωματικό μέλος.

Έργο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού είναι η παραλαβή, αποσφράγιση,  μονογραφή, 

έλεγχος και αξιολόγηση όλων των προσφορών, που θα κατατεθούν έως την ανωτέρω ορισθείσα 

ημερομηνία και ώρα.

Η επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 10 ημερών συντάσσοντας και 

υποβάλλοντας το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης προσφορών.

Η παρούσα είναι αναρτητέα στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

                                                                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                   
                                                                                         ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

Συνημμένα:  Διακήρυξη Συν. Διαγωνισμού.

Κοινοποίηση:
1) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
2) Αναφερόμενοι υπάλληλοι
Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Διοικήτριας
Γραφείο Υποδιοικητή Γ. Αντύπα 
Γραφείο Υποδιοικητή Ε. Κυζηράκου
Ε.Τ.Υ. 
Δ.Ο.Ο.Υ.
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