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                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση 
γυψοσανίδας για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο νοσοκομείο 
ΕΛΠΙΣ και για την αποθήκη στο Ε.ΚΕ.Α. »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
       α) Του άρθρου 6 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ. 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του 

συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις». 
       β) Του άρθρου 4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ.25/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

       γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ.45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2.   Την υπ΄αριθμ. Α3β/οικ.58824/02.08.2016 απόφαση των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2597/τ.Β΄/23.08.2016 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».

3. Την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ./44241/12.06.2017 Απόφαση των Υπουργού Υγείας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 289/Υ.Ο.Δ.Δ./16/06/2017) με περιεχόμενο Ορισμός 
μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. 

4.  Την υπ΄αριθμ. 11η /19.06.2017 (Θέμα 3ο ) (ΑΔΑ: ΩΥ8ΞΟΡΕ3-3ΡΑ) Απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: «Εξουσιοδότηση της Προέδρου από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α

5.  Την υπ΄αριθμ. Α.Π.:1233 17/02/2020      εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α. με 
θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση 
γυψοσανίδας για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ και 
για την αποθήκη στο Ε.ΚΕ.Α. »   , έχοντας σχετικά:

1. Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. Α3β/οικ.58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των 
υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας-Ε.ΚΕ.Α.».

4. Την υπ’ αριθ. 57654/2017 (Β΄ 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ      

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
       (Ε.ΚΕ.Α.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

    

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ

Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7
136 77,  Αχαρναί
Φ.Μπακογιάννη
213 2146703
213 2146728

  Προς:   

  

  

Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών
         Γραφείο Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α.
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Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης».

5. Το μέρος Γ΄ του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το οποίο ορίζει την «Ίδρυση της Εθνικής 
Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το από τις 10-02-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τεχνικής Υπηρεσίας με 
το οποίο ζητάει να πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση 
γυψοσανίδας για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο νοσοκομείο 
ΕΛΠΙΣ και για την αποθήκη στο Ε.ΚΕ.Α.

7. Το CPV για τη συγκεκριμένη προμήθεια είναι: 44112300-1 (Διαχωριστικά στοιχεία)
8. Το από 26/02/2020 e-mail  από το Γραφείο Προμηθειών που ζητά την αντικατάσταση 

του ΑΔΑ   με την νέα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με το νέο ΑΔΑ
6. Την υπ΄αριθμ. ΑΠ/ 1326-20/02/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 

6ΝΞΞΟΡΕ3-0ΚΖ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης συνολικού ποσού ήτοι 2.839,60 € με ΦΠΑ 
24% και γ) της έρευνας αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και 
τοποθέτηση γυψοσανίδας για τη σταθερή αίθουσα Αιμοδοσίας που στεγάζεται στο 
νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ και για την αποθήκη στο Ε.ΚΕ.Α.
Αναλυτικά:
Στον Οικίσκο του Νοσοκομείου Ελπίς θα υλοποιηθούν οι εξής κατασκευές ξηρής δόμησης:
• Επένδυση Γυψοσανίδας:
Με βάση το σχέδιο, θα κατασκευαστεί περιμετρικά στην τοιχοποιία του οικίσκου επένδυση 
γυψοσανίδας σε συνολικό μήκος 30 m περίπου και ύψος 2,25 m. Θα ακολουθηθούν τα εξής 
στάδια εργασίας:
- Κατασκευή κατάλληλου σκελετού περιμετρικά στην τοιχοποιία του χώρου.
- Ανάρτηση και στερέωση φύλλου γυψοσανίδας.
- Στοκάρισμα, ώστε η επένδυση να είναι έτοιμη για τα επόμενα στάδια ολοκλήρωσης 
(σπατουλάρισμα, χρωματισμός).
• Χωρίσματα Γυψοσανίδας:
Θα κατασκευαστούν χωρίσματα γυψοσανίδας με τις εξής διαστάσεις:
- (200 cm X 170 cm) τμχ 2
- (215 cm X 170 cm) τμχ 1
- (115 cm X 170 cm) τμχ 2
- (150 cm X 170 cm) τμχ 1
Τα χωρίσματα θα είναι τύπου (1+1), δηλαδή στον σκελετό θα αναρτηθεί ένα φύλλο 
γυψοσανίδας από την κάθε πλευρά. Θα τοποθετηθεί ηχομονωτική γέμιση. Με δεδομένο ότι 
ένα χώρισμα (2+2) θα έχει καλύτερη σταθερότητα, αλλά θα είναι και λίγο παχύτερο, στην 
Οικονομική Προσφορά δίδεται διακριτό τίμημα για την περίπτωση αυτή, ώστε να 
διευκολυνθεί η επίβλεψη στην τελική επιλογή. Μετά από σχετική συζήτηση, θεωρείται ότι τα 
χωρίσματα αυτά θα στερεωθούν στον παρακείμενο τοίχο και στο δάπεδο. Δεν έχει 
προβλεφθεί στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο (πχ κοιλοδοκός) από την άλλη κατακόρυφη 
πλευρά. Στάδια εργασίας όπως αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα. Σε όλα τα 
χωρίσματα θα διαμορφωθούν ανοίγματα για την τοποθέτηση κρυστάλλου.
Στην αποθήκη του Ε.ΚΕ.Α. το χώρισμα που θα τοποθετηθεί θα είναι διαστάσεων (580 cm X 
258 cm). Εφόσον χρησιμοποιηθεί σκελετός πάχους 7,5 cm (και όχι 5cm) και το χώρισμα 
είναι τύπου (2+2), τότε θα προκύψει ένα συνολικό πάχος της κατασκευής 12,5 cm. Στο 
χώρισμα θα τοποθετηθεί ηχομονωτική γέμιση, ενώ θα διαμορφωθεί κατάλληλο άνοιγμα για 
τοποθέτηση πόρτας διαστάσεων (90 cm X 220 cm). . Η πόρτα θα φέρει
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πόμολο και κλειδαριά.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα γίνει απομάκρυνση υλικών, μπαζών και λοιπών 
απορριμμάτων που μπορεί να έχουν προκύψει από τις εργασίες και επιμελής καθαρισμός 
του χώρου
Σημείωση: Οι γυψοσανίδες πρέπει να είναι τύπου KNAUF.
Οι εργασίες να ολοκληρωθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών 
στο Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης  της Προέδρου του 
Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1413 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                             Η Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

                                                                                                                    ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

Εσ.Διανoμή: Γρ. Προέδρου, Γραφείο Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών, Γραφείο Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, Λογιστήριο,  Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, Τεχνική υπηρεσία. 
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