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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. 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.  

5. Την υπ’αριθμ.πρωτ.1414/8-05-2020 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Διατύπωση γνώμης για τη δημοπράτηση του 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Αέριου Ιατρικού Οξυγόνου για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου Τρικάλων» της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

υποδομών του Γ. Ν. Τρικάλων» με κωδικό ΟΠΣ [5022174]. 

6. Tην υπ΄αριθμ.375/18ης/27-05-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΖΒΡ) του ΓΝ 

Τρικάλων με την οποία εγκρίνονται, η Διενέργεια, τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, επικαιροποιούνται οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και αποφασίζεται η Προώθηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 για την 

προμήθεια και εγκατάσταση ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ με συντομευμένες 

προθεσμίες λόγω επειγουσών καταστάσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 

7. Την υπ΄αρίθμ.21/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 71575) Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των 

ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

8. Το γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισμός αποσφραγίστηκε την Τρίτη 30/6/2020 

9. Το γεγονός ότι η εταιρεία Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ κατέθεσε προσφορά με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 176736 

10. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.16771/7-7-2020 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ της εταιρείας ΣΟΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕ κατά  της 

υπ΄αριθμ.21/2020 Διακήρυξης, η οποία μας γνωστοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 

6/7/2020. 

11. Το υπ’αριθμ.πρωτ.16866/7-7-2020 έγγραφο της ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) με 

το οποίο μας ενημερώνει να προβούμε στις κάτωθι ενέργειες: 

I. Κοινοποίηση της προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο εντός 5 ημερών. 

II. Κατάθεση του φακέλου του διαγωνισμού και απόψεων επί της προσφυγής της Αναθέτουσας Αρχής   

εντός 10 ημερών. 

III. Παραχώρηση αυθημερόν δικαιώματος πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού στα 

ορισμένα από την ΑΕΠΠ μέλη. 

12. Το από 7/7/2020 μήνυμα επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο παραχωρήθηκε 

αυθημερόν στα μέλη της ΑΕΠΠ δικαίωμα πρόσβασης στον διαγωνισμό. (Βήμα ΙΙΙ του 

υπ’άριθμ.πρωτ.16866/7-7-2020 εγγράφου). 

13. Το από 8/7/2020 μήνυμα επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με το οποίο η προσφυγή 

κοινοποιήθηκε σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο (Βήμα Ι του υπ’άριθμ.πρωτ.16866/7-7-2020 εγγράφου). 

ΑΔΑ: 68Φ846907Φ-1ΗΛ



14. Το από 9/7/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα προς το ΔΣ του Νοσοκομείου, με το οποίο διαβιβάζεται η 

ανωτέρω Προδικαστική Προσφυγή. 

15. Την υπ’αριθμ.1045/2020 Πράξη Προέδρου του 6ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ περί ορισμού ημερομηνίας εξέτασης 

προδικαστικής προσφυγής και εισηγητή, η οποία ορίζει την 14/8/2020 και ώρα 11:15π.μ. ως ημερομηνία 

εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αναστολή όλων των διαδικασιών συνέχισης του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού έως την έκδοση και 

κοινοποίηση της Απόφασης της ΑΕΠΠ για την εξέταση της ανωτέρω Προδικαστικής Προσφυγής. 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
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