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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Της υπ’ αριθμ. 32ης/21-11-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 

  
 
Στα Τρίκαλα σήμερα την 21 Νοεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 32458/19-10-2019 

πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε τακτική 

συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον  Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στάλια 

Θεοδόσιο, τον κ. Καπέλο Γεώργιο, τακτικό μέλος, τον κ. Περίφανο Σπυρίδων, τακτικό μέλος, την κ. 

Κόσυβα Σταυρούλα, τακτικό μέλος και της κ. Γκαγκαμάνου Αθανασία, Γραμματέως του ΔΣ.  

Στη συνεδρίαση προσήλθαν, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Δ.Σ., για την παροχή 

διευκρινίσεων στα προς συζήτηση θέματα  οι : 

 κ. Πλατογιάννης Δημήτριος, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας (παρέστει κατά την συζήτηση του 15ου 

θέματος). 

 κ. Σκρέκα Μαρία, Προισταμένη Οικονομικού τμήματος (παρέστει κατά την συζήτηση του 15ου & 

17ου θέματος) 

 κ. Κόνιαρη Νικολέτα, Διευθύντρια Παιδιατρικής κλινικής (παρέστει κατά την συζήτηση του 30ου 

θέματος) 

Οι ανωτέρω παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, όταν παρίστατο ανάγκη κατά 

την συζήτηση έκαστου θέματος και εξέρχονταν της αίθουσας συνεδριάσεων. 

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στάλια Θεοδόσιου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση: 

……………………………………………………………………………………………………......... 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   955 

 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τμήμα 3: Μικροσκόπιο Συμπαρατήρησης» 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. πρωτ. 31708/12-11-2019 εισήγηση του Οικονομικού τμήματος με θέμα: «Έγκριση 

πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ» με 

αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71570) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-

2020 με κωδικό ΟΠΣ 5022174.», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: 6ΨΩΡ46907Φ-571
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1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/EE)». 

2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό σύστημα υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις». 

3. Την υπ’αριθμ.311/13/5-5-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω30Κ46907Φ-Κ7Ο) του 

ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια 

«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ »  

4. Tην υπ΄αριθμ. 105/6/20-2-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΟΟΟ46907Φ-ΜΒΠ) 

του ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για το 

Μικροσκόπιο συμπαρατήρησης. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού 

Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό 

επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174 και στην οποία 

περιλαμβάνεται το υποέργο 6 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00€ 

6. Την υπ’αριθμ. 2492/10-7-2019 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο 

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» Α/Α 6 της πράξης με MIS 5022174 

7. Την υπ’αριθμ. 660/21/22-7-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω9ΥΟ46907Φ-ΧΩΙ) του ΓΝ Τρικάλων με την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και η σχετική διακήρυξη. 

8. Την υπ’αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη 

9. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 28046/1-10-2019 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών,  

10. Την υπ’αριθμ. 28246/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΛ46907Φ-ΙΥΒ) Απόφαση Διοικητή ορισμού 

ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών 

11. Το υπ΄άριθμ. Πρωτ.  28861/9-10-2019  πρακτικό αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς 

12. Την υπάριθμ. 882/28/10-10-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω40146907Φ-ΨΣΔ) πρακτικό αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών. 

13. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 29742/21-10-2019 πρόσκληση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

εντός δέκα (10) ημερών. 

14. Την υπάριθμ. 915/30/31-10-2019 Απόφαση ΔΣ ορισμού ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

15. Το υπ’αριθμ. πρωτ.  31696/12-11-2019  πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

  Σας διαβιβάζουμε το υπ’αριθμ. πρωτ.  31696/12-11-2019 πρακτικό και παρακαλούμε όπως 

αποφασίσετε σχετικά.» 

2. Το πρακτικό της επιτροπής ήτοι: 

ΑΔΑ: 6ΨΩΡ46907Φ-571
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεικτής σύμβασης άνω των 

ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ» με αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71570).  

 

Στα Τρίκαλα την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών 

(Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31130/5-11-2019 πρόσκληση μελών 

επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

23062/31-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΠΑ46907Φ-8ΚΝ) Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι: 

 

1. Περίφανος Σπυρίδων (τακτικό μέλος) 

2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος) 

3.  Ήππα Βασιλική (τακτικό μέλος) 

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη 

της: 

1. Την υπ΄αριθμ. 660/21/22-7-2019 (ΑΔΑ: Ω9ΥΟ46907Φ-ΧΩΙ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με 

τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού,  

2. Την υπ΄αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 3),  

3.Την υπ’αριθμ. 28246/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΛ46907Φ-ΙΥΒ) Απόφαση Διοικητή ορισμού ημερομηνίας 

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών,  

4. Την υπ’αριθμ. 862/28/10-10-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω40146907Φ-ΨΣΔ) με την οποία εγκρίθηκαν τα 

πρακτικά αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών,  

5. Την υπ’αριθμ.πρωτ. 29742/21-10-2019 πρόσκληση κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

6. Την υπ’αριθμ. 915/30/31-10-2019 Απόφαση ΔΣ ορισμού ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, και 

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας και διαπίστωσε 

ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 
Αριθμός Πρωτοκόλλου έντυπων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης 

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 149381 30133/24-10-2019 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης 22931/2019 και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 αυτής και γίνονται αποδεκτά. 

 

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις ΔΣ όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω καθώς και την 

προσφορά της εταιρείας Προτείνει την: 

ΑΔΑ: 6ΨΩΡ46907Φ-571
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Προμήθεια και Εγκατάσταση του Μικροσκοπίου Συμπαρατήρησης καθώς και την ανάθεση του πρώτου έτους 

συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας στην εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ως 

κάτωθι: 

Προμήθεια και εγκατάσταση Μικροσκοπίου Συμπαρατήρησης  7.994,00€ χωρίς ΦΠΑ 

Τύπου Leica DM2000 LED  

Προσφερόμενη τιμή ετήσιας συντήρησης για το 1
ο
 έτος       400,00€ Χωρίς ΦΠΑ 

Μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας (διάρκεια εγγύησης καλής 

 λειτουργίας 3 έτη) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 8.394,00€ χωρίς ΦΠΑ 

      10.408,56€ με ΦΠΑ  

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής 

και κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία: 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Περίφανος Σπυρίδων (τακτικό μέλος) 

2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος) 

3. Ήππα Βασιλική (τακτικό μέλος)» 

 

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

Εγκρίνει ως έχει το πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 3: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ» με 

αριθμό Διακήρυξης 22931/2019 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71570) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 

με κωδικό ΟΠΣ 5022174. 

 

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 

………………………………………………………………………………. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Στάλιας Θεοδόσιος 
 

Τα μέλη  Η γραμματέας  του Συμβουλίου 

Καπέλος Γεώργιος  

Περίφανος Σπυρίδων  

Κόσυβα Σταυρούλα Γκαγκαμάνου Αθανασία 
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