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Αθήμα,
13 /12 /2017
Αο. Οοχς. ΔΡΔΣ/ξικ.4482

αυ. Δ/μρη : Κ. Αλενάμδοαπ 196
αυ. Ιόδικαπ: 115 21, ΑΗΖΜΑ
ηλ: 2132010130
Fαυ: 210 6460658
Email: finance@esdy.edu.gr
ΘΕΜΑ: «Μαςαίχρη ςηπ ποόρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ ποξμήθεια
ηλεκςοξλξγικξύ σλικξύ και εογαλείχμ για ςημ Εθμική υξλή Δημόριαπ Τγείαπ».
Έυξμςαπ σπόφη :
1.
Σιπ διαςάνειπ όπχπ ιρυύξσμ :
1.1. ςξσ Ν. 2194/1994 (ΤΔΙ 34 Α), άοθοξ 3 «Οεοί μεςαςοξπήπ ςηπ ΔΡΔΣ ρε Μ.Ο.Δ.Δ.»
ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Ν.2920/2001(ΤΔΙ 131 Α), άοθοξ 15 παο. 5,
1.2. ςξσ Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112 Α) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική
αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και
ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ ¨Οοϊγοαμμα Διαϋγεια¨ και άλλεπ
διαςάνειπ»,
1.3. ςξσ Ν.4013/2011 (ΥΕΚ 204 Α), άοθοξ 4 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ
Ρσμβάρεχμ - Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ. 3588/2007
(πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) - Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ
διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
1.4. ςξσ Ν.4172/2013 (ΤΔΙ 167 Α), «Τξοξλξγία ειρξδήμαςξπ, επείγξμςα μέςοα
εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012, ςξσ μ. 4093/2012 και ςξσ μ. 4127/2013 και άλλεπ
διαςάνειπ»,
1.5. ςξσ Ν. 4524/2014 (ΤΔΙ 85 Α), «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ
ξικξμξμίαπ ρςξ πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ Μ.4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.6. ςξσ Ν. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α), «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και
επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ
διαςάνειπ» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξμ Ν.4412/2016, άοθοξ 377,
1.7. ςξσ Ν.4281/2014 (ΤΔΙ 160 Α), άοθοα 134 έχπ 138,139, 157 και ςηπ παοαγοάτξσ
5 ςξσ άοθοξσ 201, «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ,
ξογαμχςικά θέμαςα Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ και άλλεπ διαςάνειπ»,
1.8. ςξσ Ν. 4286/2014 (ΤΔΙ 194 Α), άοθοξ 13 «Γεμικέπ διαςάνειπ για ςη δημιξσογία
ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ - ρϋρςαρη και καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ με
ςημ επχμσμία «Δςαιοεία ρσρςήμαςξπ αμξιβόμ μξρξκξμείχμ αμόμσμη εςαιοεία» Οοξραομξγή ρςξ Δθμικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ 2012/39/ΔΔ ςηπ επιςοξπήπ ςηπ 26ηπ
Μξεμβοίξσ 2012 για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2006/17/ΔΙ και λξιπέπ
διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει με ςξ άοθοξ 74 ςξσ Ν. 4445/2016 (ΤΔΙ 236Α), «Δθμικϊπ
Ληυαμιρμϊπ Ρσμςξμιρμξϋ, Οαοακξλξϋθηρηπ και Ανιξλϊγηρηπ ςχμ Οξλιςικόμ
Ιξιμχμικήπ Έμςανηπ και Ιξιμχμικήπ Ρσμξυήπ, οσθμίρειπ για ςημ κξιμχμική
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αλληλεγγϋη και εταομξρςικέπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλεπ
διαςάνειπ και ςξ άοθοξ 32 ςξσ Π.Δ. 121/17 (ΥΕΚ 148 Α).
1.9. ςξσ Ν.4412/2016 (ΤΔΙ 147 Α) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και
Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»,
1.10. ςξσ Π.Δ. 1233/1981 (ΥΕΚ 306 Α ) «Οεοί ξογαμόρεχπ και λειςξσογίαπ ςηπ
Σ.Ρ.Α»,
1.11. ςξσ Π.Δ. 80/2016 (ΥΕΚ 194 Α) «Οεοί αμαλήφεχμ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ
διαςάκςεπ».
1.12. ςξσ Π.Δ. 121/17 (ΥΕΚ 148 Α) «Ξογαμιρμϊπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ».
2. Σιπ απξτάρειπ :
2.1. ςημ αοιθ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΤΔΙ 431 Β) απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ δαπαμόμ ςξσ δημξρίξσ για
ποξμήθειεπ και εογαρίεπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,
2.2. ςημ αοιθ. Ο1/2380/18-12-2012 (ΤΔΙ 3400 Β) ΙΣΑ ςχμ Σπξσογόμ Ξικξμξμικόμ,
Δθμικήπ Άμσμαπ, Δρχςεοικόμ, Διξικηςικήπ Λεςαοοϋθμιρηπ και Ζλεκςοξμικήπ
Διακσβέομηρηπ, Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ Λεςατξοόμ και
Δικςϋχμ, Σγείαπ, Δημϊριαπ άνηπ και Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη, Μασςιλίαπ και
Αιγαίξσ «Πϋθμιρη ςχμ ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ
Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ςξσ Σπξσογείξσ
Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ»,
2.3. ςημ αοιθ. 5143/05-12-2014 (ΤΔΙ 3335 Β) ΣΑ ςξσ Αμαπληοχςή Σπξσογξϋ
Ξικξμξμικόμ «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, ςηπ διαδικαρίαπ
παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ σπέο ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ., καθόπ και
ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ Μ.
4013/2011 (ΤΔΙ 204 Α) ϊπχπ ιρυϋει»,
2.4. ςημ αοιθ. ποχς. Α1α/47145/02-08-2017 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Διξοιρμϊπ Ιξρμήςξοξπ ρςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ» (ΑΔΑ:
7Α25465ΤΣΞ-ΠΗ6),
2.5. ςημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 93503/12-12-16 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017 ςξσ
Σπξσογείξσ Σγείαπ ρε επιμέοξσπ Ιχδικξϋπ Αοιθμξϋπ Δνϊδχμ (ΙΑΔ)»
(ΑΔΑ:ΦΚ5Δ465ΤΣΞ-83Φ),
2.6. ςημ αοιθμ. ποχς. 2/9647/ΔΟΓΙ/15-12-16 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ ςξσ
Ιοάςξσπ με θέμα «Διάθερη ςχμ πιρςόρεχμ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ξικξμξμικξϋ
έςξσπ 2017»(ΑΔΑ:ΩΛΙΥΖ-773)
2.7. ςημ αο. ποχς. Α1β/Γ.Ο. ξικ.97975/29-12-16 Ι.Σ.Α. «Λεςατξοά και καςαμξμή ςχμ
αομξδιξςήςχμ ςξσ αο. 69Γ ςξσ μ. 4270/2014 ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Γεμικήπ
Διεϋθσμρηπ Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ. (ΤΔΙ 4464/Β/3012-16),
2.8. ςημ απϊταρη ςξσ ρσλλϊγξσ ςχμ Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ (414/13-1-2017) πεοί
ενξσριξδϊςηρηπ Ιξρμήςξοα και Αμ. Ιξρμήςξοα για ςα ξικξμξμικά θέμαςα ςηπ
Δ.Ρ.Δ.Σ.
2.9. ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.166/24-01-2017 απϊταρη ςξσ Ιξρμήςξοα ςηπ ΔΡΔΣ
«Ρσγκοϊςηρη Δςήριχμ Δπιςοξπόμ: α) διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ
διαγχμιρμόμ, β) παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ειδόμ σπηοεριόμ και
εκςέλερηπ εογαριόμ και γ) ανιξλϊγηρηπ εμρςάρεχμ και ποξρτσγόμ.» (ΑΔΑ:
65Ξ0465ΤΣΞ-ΑΩΕ), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.1549/1505-2017 απϊταρη (ΑΔΑ:6ΗΓΗ465ΤΣΞ-ΡΖΔ).
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2.10. ημ αοιθ. ποχς. Β1.α/ξικ. 6179/27-01-2017 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ
«Ιαςαμξμή κξιμόμ πιρςόρεχμ ςχμ τξοέχμ 110 και 210 ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017»
2.11. ςημ αοιθ. ποχς. 2/5834/7-2-2017 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Κξγιρςηοίξσ ςξσ
Ιοάςξσπ, με θέμα: «Λεςαβξλέπ εκςελξϋμεμξσ ποξωπξλξγιρμξϋ».
2.12. ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.1605/18-05-2017 «Έγκοιρη ρκξπιμϊςηςαπ για ςη
ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξϋ σλικξϋ για ςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ» (ΑΔΑ:
ΩΙ3Η465ΤΣΞ-0Λ8, ΑΔΑΛ:17REQ002187619),
2.13. ςημ με αοιθμ. ποχς. Β3α/82091/16.11.2017 απϊταρη ςηπ Διεϋθσμρηπ
Ξικξμξμικήπ Διαυείοιρηπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με θέμα: «Αμάληφη
σπξυοέχρηπ και δέρμεσρη πίρςχρηπ πξρξϋ 1.800,00 εσοό απϊ ςξμ Τ. 210 Ι.Α.Δ 1311», η ξπξία καςαυχοήθηκε ρςξ βιβλίξ εγκοίρεχμ και εμςξλόμ
πληοχμήπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ με α/α 91036 (ΑΔΑ: ΦΝ7Λ465ΤΣΞ-ΩΠ,
ΑΔΑΛ:17REQ002275661)
2.14. ςημ με αοιθμ. ποχς. ΔΡΔΣ/ξικ.4169/22-11-2017 «Ξοθή επαμάληφη ςηπ
Οοϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ςημ ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξϋ
σλικξϋ
και
εογαλείχμ
για
ςημ
Δθμική
Ρυξλή
Δημϊριαπ
Σγείαπ».(ΑΔΑ:7ΑΖ6465ΤΣΞ-ΥΔ9, ΑΔΑΛ:17PROC002333945)
2.15. ςημ σπ’ αοιθμ. 429/08.12.2017 Απϊταρη ςηπ Ρσμεδοίαρηπ ςξσ Ρσλλϊγξσ ςχμ
Ιαθηγηςόμ ςηπ ΔΡΔΣ πεοί έγκοιρηπ ςηπ μαςαίχρηπ μαςαίχρη ςηπ σπ. αοιθ.
ΔΡΔΣ/ξικ.4169/22.11.17 (ΑΔΑΛ:17PROC002333945) ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ
εμδιατέοξμςξπ για ςημ ποξμήθεια ηλεκςοξλξγικξϋ σλικξϋ και εογαλείχμ για ςημ
Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ, λϊγχ επαμαποξρδιξοιρμξϋ ςχμ ςευμικόμ ϊοχμ
και ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ δαπάμηπ ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ.
3. ξ γεγξμϊπ ϊςι ρϋμτχμα με ςημ αμχςέοχ 2.15
Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ
Δμδιατέοξμςξπ, η ΔΡΔΣ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ποξβεί ρε μαςαίχρη ή ακϋοχρη ςηπ
ποϊρκληρηπ.
4. ημ αμάγκη αλλαγήπ ςχμ ϊοχμ και ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ για ποξμήθεια
ηλεκςοξλξγικξϋ σλικξϋ και εογαλείχμ για ςημ Δθμική Ρυξλή Δημϊριαπ Σγείαπ (ΔΡΔΣ).
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
ημ μαςαίχρη ςηπ επαμαληπςικήπ ποϊρκληρηπ εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ με αοιθ. ποχς.
ΔΡΔΣ/2420/03-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΕ6465ΤΣΞ-ΥΘ8) για ςημ αμάθερη ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ
ρσμςήοηρηπ ςηπ γεμμήςοιαπ και ςξσ σπξρςαθμξϋ ςηπ ΔΡΔΣ, ρςξ κςήοιξ επί ςηπ ξδξϋ Κ.
Αλενάμδοαπ 196, Αθήμα.
Ζ μαςαίχρη κοίμεςαι απαοαίςηςη λϊγχ επαμαποξρδιξοιρμξϋ ςχμ ςευμικόμ ϊοχμ και ςξσ
ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ δαπάμηπ ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ για ςημ ξοθή εκςέλερη ασςήπ.

Ξ ΙΞΡΛΖΞΠΑΡ

ΑΚΙΘΒΘΑΔΖΡ ΒΑΞΟΞΣΚΞΡ
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(ηλεκςοξμική εμημέοχρη):
1. Γοατείξ Ιξρμηςείαπ
2. Γοατείξ Αμαπληοχςή Ιξρμήςξοα
3. Γοατείξ Οοξψρςαμέμηπ Δ/μρηπ Γοαμμαςείαπ
4. μήμα Ξικξμξμικόμ Σπηοεριόμ
5. Λέλη επιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ
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