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Θέμα 5Ο :Μειοδότες από τις προσφορές φαρμάκων 2018. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς τα μέλη του Δ.Σ. την υπ΄αριθμ.πρωτ.14501/16-10-18 
εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 
 

Σας διαβιβάζουμε τις λίστες με τους μειοδότες  όπως προέκυψαν από την διαδικασία των 
προσφορών που διενήργησε και φέτος η Επιτροπή Φαρμάκων. 

Παρακαλούμε μετά την έγκρισή σας να αναρτηθούν στο site του Νοσοκομείου ,προς 
ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. 

Η Επιτροπή Φαρμάκων  και με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, προτείνει 
στους προμηθευτές που δεν μειοδότησαν ,αν επιθυμούν να συνεχίσουν την συνεργασία τους 
με το Νοσοκομείο, μπορούν εφόσον συμφωνήσουν με τις τιμές των μειοδοτών. 

Έτσι ούτε η συνεργασία θα διακοπεί και θα υπάρχουν περισσότεροι του ενός προμηθευτές 
για κάθε φάρμακο,τακτική που ακολουθείται χρόνια στο Νοσοκομείο μας, με επιτυχία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

    Ομόφωνα αποφασίζει 

α. Εγκρίνει τις συνημμένες λίστες με τους μειοδότες από τις προσφορές φαρμάκων 2018, 
όπως αυτές προέκυψαν από την διαδικασία των προσφορών που διενήργησε η Επιτροπή 
Φαρμάκων του Νοσοκομείου μας. 

β. Οι εν λόγω λίστες να αναρτηθούν στο site του Νοσοκομείου ,προς ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερομένων. 

γ. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές που δεν μειοδότησαν επιθυμούν  να συνεχίσουν την 
συνεργασία τους με το Νοσοκομείο, μπορούν εφόσον συμφωνήσουν με τις τιμές των 
μειοδοτών. 

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν. 
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