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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

   (αλλαγή υγ.περιφέρειας 

   για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ)   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    Αθήνα, 21/4/2016 

Ταχ. ∆/νση: Αβέρωφ 12Α    Αρ.Πρωτ. 2352/11-5-2016 

Τ.Κ.: 10433, Αθήνα  

Τηλ: 213 2037542                  

  

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 78 ΚΑΙ ΑΠΟ 23.03.2016 ΚΑΙ 

30.03.2016 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

Την 23η Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε δυνάµει των 

ανωτέρω αναφερόµενων διατάξεων, σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων η Ολοµέλεια της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας υπό την 

προεδρία της Προέδρου της Πετρούλας - Αναστασίας Σαρτζετάκη. Στη 

συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες, εκτός της ιδίας, ο Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής Απόστολος Σίνης και τα µέλη της Φλώρα Νικολοπούλου, Ιωάννης 

Βρεττός, Ασπασία-Αθηνά Βολακάκη, Χαράλαµπος Πεττεµερίδης και Αθηνά 

Καπότη. Χρέη γραµµατέως εκτέλεσε η υπάλληλος της Επιτροπής Ζωή 

Λαµπηδώνη. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Ολοµέλειας της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας, ξεκίνησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης. Κατά τη συζήτηση  την 23η Μαρτίου 2016 όλων των θεµάτων για 

τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) 

µέλη. Η 78η συνεδρίαση της Επιτροπής διακόπηκε στις 15.00΄ και 

συνεχίστηκε, κατόπιν οµόφωνης απόφασης  των µελών της, την 30η 

Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00’, στον ίδιο ως άνω τόπο µε τα 

θέµατα που επέµεναν προς συζήτηση και ολοκληρώθηκε στις 14.00’ της 

ίδιας ηµέρας. Κατά τη συζήτηση της 30η Μαρτίου 2016 όλων των θεµάτων 

για τα οποία ελήφθη απόφαση παρίσταντο αδιαλείπτως τα ως άνω επτά (7) 

µέλη της Επιτροπής.    

 

B’ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόγραµµα εγκατάστασης µονάδων παραγωγής αερίου 

οξυγόνου (Ο2) στα δηµόσια νοσοκοµεία  

Τα παριστάµενα µέλη της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας λαµβάνουν υπόψη:  

Ι. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και του στοιχείου ιδ) του άρθρου 3 του ν. 

3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134/18.6.2007), όπως αυτά τα άρθρα ισχύουν σήµερα. 
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ΙΙ.1. Την εγκύκλιο της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας «Ενσωµάτωση σε 

ενιαίο κείµενο της διαδικασίας έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και 

προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάµει των αποφάσεων της 

Ολοµέλειας της Ε.Π.Υ.» που ελήφθησαν κατά την  υπ΄ αριθµ. 

65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) 

και την υπ΄ αριθµ. 67/19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίασή της (θέµα 1ο), (Α∆Α 

73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) (Α∆Α: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι.). 

2. Την οδηγία της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας «Οδηγία για την 

αιτιολογία των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση 

εκπόνησής τους και τη δηµοσιότητά τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που 

περιλαµβάνονται στις αποφάσεις της Ολοµέλειας της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας που ελήφθησαν κατά τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 

65/17.7.2015/21.7.2015 (θέµα 1ο), (Α∆Α Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και 

67/19.11.2015/24.11.2015 (θέµα 1ο), (Α∆Α73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η) συνεδριάσεις 

της και ενσωµατώνονται στην εγκύκλιο που εγκρίθηκε µε την απόφαση της 

ιδίας Ολοµέλειας που ελήφθη κατά τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 

68/14.12.2015 συνεδρίασή της (θέµα 6ο), (Α∆ΑΩ9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι), (Α∆Α 

ΨΒ4Ζ465ΦΥΟ-Γ23). 

ΙΙΙ. Την απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 

66η και από 11.11.2015 και 16.11.2015 συνεδριάσεις της (θέµα 6ο) «Σύσταση 

επιτροπής υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για µηχανήµατα 

παραγωγής Ο2» (Α∆Α 6ΗΨ9465ΦΥΟ-2ΑΤ). 

IV. Τη µε αρ. πρωτ. Ε.Π.Υ. 1435/09.03.2016 πράξη της επιτροπής 

υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για µηχανήµατα παραγωγής Ο2 η 

οποία έχει κατά λέξη ως εξής: «Η προσπάθεια που καταβάλλεται τα 

τελευταία χρόνια για την εγκατάσταση µηχανηµάτων παραγωγής οξυγόνου 

στα νοσοκοµεία της χώρας επιχειρείται στο πλαίσιο ολιγοπωλιακών 

συνθηκών που είχαν επιβληθεί από τις εταιρείες πώλησης οξυγόνου. Το 

κόστος κτήσης βρισκόταν αλλά και µέχρι σήµερα σε υπερβολικά υψηλές 

τιµές και παρά τις προσπάθειες της πολιτείας (παρατηρητήριο τιµών κτλ). Η 

εγκατάσταση µηχανηµάτων στα νοσοκοµεία µε πλήρη τεχνική κάλυψη και 

υψηλής ποιότητας παραγόµενο προιόν σύµφωνα µε τα διεθνή στάνταρ, 

αλλά και µε διασφαλισµένες και τις τρεις γραµµές τροφοδοσίας που ρητά 

ορίζει η νοµοθεσία µε αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη της αναδόχου 

εταιρείας θα µας οδηγεί σε συρρίκνωση του συγκεκριµένου κόστους.Η 

εµπειρία µας και τα στοιχεία µας οδηγού  στο ασφαλές συµπέρασµα ότι θα 

υπάρξει αποτέλεσµα µε πολύ σηµαντικό όφελος. Ο σχεδιασµός υλοποίησης 

αυτής της πολιτικής απόφασης θα µας οδηγήσει σε ΣΙΓΟΥΡΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ και 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αποτελέσµατα. Η εγκατάσταση µηχανηµάτων σε µεγάλα και 

ανά περιφέρεια νοσοκοµεία θα είναι ένα ισχυρό όπλο για την µείωση των 

τιµών και έτσι να θα οδηγηθούµε σε χαµηλό κόστος προµήθειας οξυγόνου 

συνολικά στο ΕΣΥ. Συγκεκριµένα:   

Α) 1η Υ.Πε 
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Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία» & «Αγλαΐα Κυριακού» 

Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η Σωτηρία» & Γ.Ν. «Γεννηµατάς» 

Β) 2η Υ.Πε. (υπολείπονται πέντε νησιά): 

1.Γ.Ν. Ρόδου 

2. Γ.Ν. Μυτιλήνης 

3. Γ.Ν. Σάµου «Βοστάνειο» 

4. Κ.Θ.- Κ.Υ. Λέρου 

5. Γ.Ν-Κ.Υ. Κυθήρων 

6. Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

7. Γ.Ν. Νίκαιας 

Γ) 3η Υ.Πε 

1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» 

2. Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 

∆) 4η Υ.Πε. 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµεία Αλεξανδρούπολης. 

Ε) 5η Υ.Πε. 

1.Γ.Ν. Λαµίας 

2.Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας 

ΣΤ) 6η Υ.Πε.: 

1.Γ.Ν. Κέρκυρας 

2.Γ.Ν. Κεφαλονιάς 

3.Γ.Ν. ΖάκυνθοΥ 

4. Γ.Π.Ν. Ιωαννίνων 

Ζ) 7η Υ.Πε 

1. Π.Α.Γ.Ν.Η. 

2. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Η επιλογή αυτών των νοσοκοµείων γίνεται µε κριτήρια: 

α) υψηλών καταναλώσεων άρα και πολύ χαµηλών τιµών γρήγορων 

αποσβέσεων. 

β) ύπαρξης κατάλληλων χώρων. 

γ)υποδοµών σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η πλήρωση των οποίων θα εξεταστεί. 

Προτείνεται να αποφύγουµε σε ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ εγκαταστάσεις σε µικρά 

νοσοκοµεία (εκτός νησιών) διότι λόγων µικρών καταναλώσεων οι 

αποσβέσεις επενδύσεων είναι υψηλές άρα µη συµφέρουσες από τις τιµές 

αγορά υγρού από τις προσδοµόµενες νέες τιµές που θα αναγκαστούν οι 

εταιρείες να προσφέρουν. 

Με αυτά τα δεδοµένα εισηγούµεθα την συγκεκριµένη πρόταση προς έγκριση 

και υλοποίηση από το ∆.Σ. της Ε.Π.Υ.» 

2) Την χρήση των εγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών από την Επιτροπή 

Προµηθειών Υγείας για οποιοδήποτε φορέα επιθυµεί την εγκατάσταση 

Μονάδων παραγωγής αέριου Ο2… » 
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V. Τη µε αρ. πρωτ. ΕΠΥ 1528/2016 εισήγηση του Τµήµατος Προδιαγραφών, 

Τιµών και Ποιότητας. 

VI.  Το γεγονός ότι δεν έχει έως σήµερα εγκριθεί µε Κ.Υ.Α. ο Κανονισµός 

Λειτουργίας της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας. 

 

Για όλους τους ανωτέρω επάλληλους λόγους 

Αποφασίζουν, µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ τους, οµόφωνα την 

έγκριση του προγράµµατος εγκατάστασης µονάδων παραγωγής αερίου 

οξυγόνου (Ο2) σε δηµόσια νοσοκοµεία, το οποίο έχει ως εξής:  

A. Προτείνεται η εγκατάσταση µονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) 

κατά προτεραιότητα στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας που 

περιλαµβάνονται στον κατωτέρω πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/Α Νοσοκοµείο Υγειονοµική Περιφέρεια 

1 Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία 

Σοφία» από κοινού µε το Γενικό 

Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών 

«Παναγιώτη και Αγλαΐας 

Κυριακού» 

 

1η  

2 Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων 

Θώρακος Αθηνών Η Σωτηρία» 

από κοινού µε το Γενικό 

Νοσοκοµείο Αθηνών  «Γ. 

Γεννηµατάς» 

 

1η  

3 

 

Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου 

«Ανδρέας Παπανδρέου» 

2η  

4 Γενικό Νοσοκοµείο 

Μυτιλήνης«Βοστάνειο»   

2η  

5 

 

Γενικό Νοσοκοµείο Σάµου  

«’Αγιος Παντελεήµων» 

2η  

6 Κρατικό Θεραπευτήριο- Κέντρο 

Υγείας Λέρου  

2η  

7 Γενικό Νοσοκοµείο- Κέντρο 

Υγείας Κυθήρων «Τριφύλλειο» 

2η  

8 

 

Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου 

«Ανδρέας Παπανδρέου» 

2η  

9 Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο «Αττικόν»   

2η  

10 

 

Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας 

Πειραιά «’Αγιος Παντελεήµων» 

2η  

11 Γενικό Νοσοκοµείο 

Θεσσαλονίκης  

3η  

ΑΔΑ: ΩΠΛΧ465ΦΥΟ-6Σ7



5 
 

«Γ. Παπανικολάου» 

12 Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης 

«ΑΧΕΠΑ»  

4η 

13 Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης  

4η  

14 Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας  5η  

15  Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Λάρισας  

5η  

16 Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας  6η  

17  Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας 6η  

18  Γενικό Νοσοκοµείο Ζακύνθου 

«Άγιος ∆ιονύσιος» 

6η  

19  Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Ιωαννίνων  

6η  

20  Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Ηρακλείου  

7η  

21  Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

 

7η  

 

Β. Είναι δυνατή η εγκατάσταση µονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) 

και στα υπόλοιπα, πλην των ανωτέρω αναφεροµένων, δηµοσίων 

νοσοκοµείων της χώρας. Συνιστάται, ωστόσο, σε όσα δηµόσια νοσοκοµεία 

είναι τεχνικά δυνατή η εγκατάσταση µονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου 

(Ο2) και δεν αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, η διενέργεια διαγωνισµών 

για την προµήθεια οξυγόνου σε υγρή ή αέρια µορφή, δηλαδή διαγωνισµών 

στους οποίους επιτρέπονται προσφορές τόσο προµήθειας υγρού οξυγόνου 

όσο και εγκατάστασης µηχανηµάτων παραγωγής αερίου οξυγόνου, οι 

οποίες τελικά θα συγκρίνονται µεταξύ τους µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή (άλλως, υπό το φως της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, µε µοναδικό 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά που στηρίζεται αποκλειστικώς στην τιµή).  Επίσης, συνιστάται η 

συνεργασία των δηµοσίων νοσοκοµείων που δεν περιλαµβάνονται στον 

ανωτέρω πίνακα και επιθυµούν να εγκαταστήσουν µονάδες παραγωγής 

αερίου οξυγόνου (Ο2) σε αυτά µε την κατά τόπο αρµόδια Υγειονοµική 

Περιφέρεια, για την καλύτερη οργάνωση και συντονισµό της επιδιωκόµενης 

εγκατάστασης, όπως, λ.χ., για την αξιολόγηση της δυνατότητας 

εγκατάστασης κοινής µονάδας παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) για 

γειτνιάζοντα δηµόσια νοσοκοµεία.   

Γ. Για την εγκατάσταση των µονάδων παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) 

επιτρέπεται η χρήση των τεχνικών προδιαγραφών που κατωτέρω 

εγκρίνονται, δυνάµει της απόφασης που λαµβάνεται στο θέµα 3ο από τα 

εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατα του παρόντος πρακτικού που 
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επιγράφεται «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για µονάδες παραγωγής 

αερίου οξυγόνου (Ο2) από τα δηµόσια νοσοκοµεία». Τα δηµόσια νοσοκοµεία 

είναι ελεύθερα να αποφασίζουν, εντός του νοµοθετικού πλαισίου, τον 

τρόπο προµήθειας των µονάδων παραγωγής  αερίου οξυγόνου (Ο2) που 

επιθυµούν να εγκαταστήσουν, δηλαδή εάν θα τις προµηθεύονται, λ.χ., µε 

αγορά ή µε παραχώρηση της χρήσης τους. Εποµένως, η διαδικασία της 

µίσθωσης που αναφέρεται στις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές είναι 

ενδεικτική και όχι δεσµευτική.  

∆. Παρέχεται στα δηµόσια νοσοκοµεία που πρόκειται να εγκαταστήσουν 

µονάδες παραγωγής αερίου οξυγόνου (Ο2) τεχνογνωσία, εφόσον το 

επιθυµούν, από την επιτροπή υποστήριξης διαγωνιστικών διαδικασιών για 

µηχανήµατα παραγωγής οξυγόνου (Ο2), η οποία συγκροτήθηκε µε την 

απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας που ελήφθη κατά την 66η και 

από 11.11.2015 και 16.11.2015 συνεδριάσεις της (θέµα 6ο), (Α∆Α 

6ΗΨ9465ΦΥΟ-2ΑΤ). Η τεχνογνωσία αυτή αφορά τη σύνταξη των τεχνικών 

προδιαγραφών, ιδίως ως προς την προσαρµογή των µηχανηµάτων στις 

χωροταξικές ιδιαιτερότητες του φορέα, στις ιδιαιτερότητες των  αναγκών 

κατανάλωσης οξυγόνου (Ο2)  και των εφεδρειών που απαιτούνται. 

 

                                                              Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  

                                        ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 
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