
      ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ              

Σηρ ςπ’ απιθμ. 39ες/30-10-2020 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων 

  
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 30 Οκηωβπίος  2020, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ  Παπαζκεςή  

και ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων, 

μεηά ηην απιθμ. ππωη: 26570/29-10-2020  ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού 

ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε  Σακηική  ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό 

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον  κ. Παναγιώηος  Γεώπγιο , Ανηιππόεδπο ηος Δ.., 

ηον κ. Γιαννακό Κωνζηανηίνο, ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά ηέθανο, ηακηικό μέλορ , 

ηην κ. Κόζςβα ηαςπούλα , ηακηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος ηςλιανήρ ,  

Γπαμμαηέωρ ηος Δ.  

Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος 

Ανηιπποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος κ. Παναγιώηος Γεωπγίος, αποθάζιζε ηα 

παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος πεπιλαμβάνονηαι 

ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                         

                                                ΑΠΟΦΑΗ      917     

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ ενζηάζεων ηων εηαιπειών : 

ΣΕΥΝΟΨΑΣΡΘΚΗ-Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ &ΘΑ Ο.Ε. και ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ καηά ηηρ 

απιθμ. 865/38/15-10-2020 απόθαζηρ Δ. ( ππακηικό αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών 

ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών) για ππομήθεια και εγκαηάζηαζη 

μησανημάηων ζςνεσών μεθόδων αιμοδιήθηζηρ ( ηεμ. 2, ΜΕΘ)  

Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..: 
1. Η απιθμ. ππωη. 26527/29-10-2020 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 

έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ Ενζηάζεων πος καηέθεζαν οι εηαιπείερ : 
ΣΕΥΝΟΨΑΣΡΘΚΗ Κ.ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΘΑ ΟΕ και ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ, επί ηηρ 
ςπ’απιθμ.865/38/15-10-2020 Απόθαζηρ Δ έγκπιζηρ ππακηικού αξιολόγηζηρ 
ηων πποζθοπών (δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και οικονομικών 
πποζθοπών) ζηο πλαίζιο ηος ςνοπηικού Διαγωνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ 
ΚΑΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΤΝΕΥΧΝ ΜΕΘΟΔΧΝ ΑΘΜΟΔΘΗΘΗΗ 
(ΜΕΘ) ΣΕΜ. 2» με απιθμό Επαναπποκήπςξηρ 18/2020  ζηο πλαίζιο ηος ΕΠΑ 
2014-2020, η οποία έσει ωρ εξήρ: 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σο ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει 
2. Σην υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του 

Περιφερειάρχη Θεςςαλίασ τησ Πράξησ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ για την Αναβάθμιςη 
των Τποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» η οποία ζχει ενταχθεί ςτο 
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 
2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5022174,  

3. Σην υπ’αριθμ.310/13/5-5-2017 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΙ5Θ46907Φ-6Γ9) του ΓΝ 

Σρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για την προμήθεια 

ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ



«ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΤΝΕΧΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ 

(ΣΕΜΑΧΙΑ 2)»,  

4. Tην υπϋαρικμ.178/7/28-2-2019 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ:ΩΞΞΚ46907Φ-Τ1Ν) του ΓΝ 

Σρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι ςυμπληρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΤΝΕΧΟΤ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ (ΜΕΘ) ΣΕΜ. 2, 

5. Σην υπ’αρικμ.4844/19-12-2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ ςχετικά με την 

1η τροποποίηςησ τησ Πράξησ με κωδικό ΟΠ 5022174 και την διάςπαςη του Τποζργου 

6 ςτα Τποζργα 9, 10 & 11 ωσ εξήσ: ΤΠΟΕΡΓΟ 9: Μικροςκόπιο υμπαρατήρηςησ, 

ΤΠΟΕΡΓΟ 10: Τπερηχοτομογράφοσ με τεχνική ελαςτογραφίασ, ΤΠΟΕΡΓΟ 11: 

«Μηχάνημα υνεχϊν Μεθόδων Αιμοδιήθηςησ (ΜΕΘ) τεμ. 2», 

6. Tην υπϋαρικμ.307/13/4-5-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 

6H3Λ46907Φ-ΟΣΗ) του ΓΝ Σρικάλων με την οποία αποφαςίςτηκε η Προϊθηςη του 

ΤΠΟΕΡΓΟΤ 11 με ςυντομευμζνεσ προθεςμίεσ  λόγω επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ 

τησ πανδημίασ του κορωνοϊοφ, 

7. Σην υπ’αρικμ.18/2020 Επαναπροκιρυξθ του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ, 

8. Σην υπ’αριθμ.865/38/15-10-2020 Απόφαςη Δ  ζγκριςησ πρακτικοφ αξιολόγηςησ των 

προςφορϊν που κατατζθηκαν ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ, 

9. Η υπϋαριθμ.πρωτ.25484/19-10-2020 διαβίβαςη τησ Απόφαςησ Δ ζγκριςησ Πρακτικοφ 

Αξιολόγηςησ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ, 

10. Σην υπ’αριθμ.πρωτ.25947/22-10-2020 ΕΝΣΑΗ επί τησ υπ’αριθμ.865/38/15-10-2020 

Απόφαςησ Δ που κατζθεςε η εταιρεία ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΙΑ ΟΕ, 

11. Σην υπϋαριθμ.πρωτ.26081/23-10-2020 ΕΝΣΑΗ επί τησ υπϋαριθμ.865/38ησ/15-10-2020 
Απόφαςη Δ που κατζθεςε η εταιρεία ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ. 

12. Σην υπϋαριθμ.πρωτ.26133/23-10-2020 Πρόςκληςη Μελϊν Επιτροπήσ εξζταςησ των 
ανωτζρω Ενςτάςεων 

13. Σο πρακτικό  

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

Αξιολόγηςησ των ενςτάςεων που κατζθεςαν οι εταιρείεσ ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ Κ.ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & 

ΙΑ ΟΕ και ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ, επί τησ υπ’αριθμ.865/38/15-10-2020 Απόφαςησ Δ 

ζγκριςησ πρακτικοφ αξιολόγηςησ των προςφορϊν (δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ, τεχνικϊν 

και οικονομικϊν προςφορϊν) ςτο πλαίςιο του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για την 

«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΤΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΘΘΘΘ 

(ΜΕΘ) ΣΕΜ. 2» με αριθμό Επαναπροκιρυξθσ 18/2020  ςτο πλαίςιο του ΕΠΑ 2014-2020 

τα Σρίκαλα τθν Παραςκευι 23 Οκτωβρίου 2020 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνήλθε ςτο Γραφείο 

Προμηθειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από την υπ’ αρικμ.πρωτ.26034/22-

10-2020 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπήσ) η επιτροπή ενςτάςεων που ςυγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ.πρωτ.26000/22-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΞΘ46907Φ-7Λ9) Απόφαςη Διοικητή ςτο πλαίςιο 

του υπ’αριθμ.18/2020 διαγωνιςμοφ και παρευρζθηκαν οι: 

1. ΚΟΤΚΟΤΜΠΑΝΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ(Αναπληρωματικό μζλοσ) 
2. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (Σακτικό μζλοσ) 
3.  ΑΚΑΡΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ(Αναπληρωματικό μζλοσ) 
Η επιτροπή διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζθηκε ςε νόμιμη απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψη τησ: 

ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ



1. την υπϋαρικμ.307/13/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Θ3Λ46907Φ-ΟΣΗ) Απόφαςθ Δ του 
Νοςοκομείου, ςχετική με την προϊθηςη του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 11 λόγω τησ ζκτακτησ ςυνθήκησ 
περί κορωνοϊοφ,  
2. την  υπϋαρικμ.357/17/20-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΕ46907Φ-ΘΑΡ) Απόφαςθ Δ του 
Νοςοκομείου ςχετική με ζγκριςη του ςχεδίου διακήρυξησ για την δημοςίευςη του 
ΤΠΟΕΡΓΟΤ 11,  
3. την υπϋαρικμ.18/2020 Επαναπροκιρυξθ του υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ,  
4. Σην υπ’αρικμ.865/38/15-10-2020 Απόφαςθ Δ  ζγκριςθσ πρακτικοφ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν που κατατζκθκαν ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ, 
5. Η υπϋαριθμ.πρωτ.25484/19-10-2020 διαβίβαςη τησ Απόφαςησ Δ ζγκριςησ Πρακτικοφ 
Αξιολόγηςησ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοφσ Φορείσ, 
5. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.25947/22-10-2020 ΕΝΣΑΘ επί τθσ υπ’αρικμ.865/38/15-10-2020 
Απόφαςθσ Δ που κατζκεςε θ εταιρεία ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΙΑ ΟΕ, 
6. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.26081/23-10-2020 ΕΝΣΑΘ επί τθσ υπϋαρικμ.865/38θσ/15-10-2020 
Απόφαςθ Δ που κατζκεςε θ εταιρεία ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ,  
7. και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016,  
 
Αφοφ εξζταςε τισ ανωτζρω Ενςτάςεισ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ κατζλθξε ότι: 
- θ ζνςταςθ τθσ εταιρείασ ΣΕΧΝΟΪΑΣΡΙΚΘ – Κ. ΔΟΤΛΓΚΕΡΘ & ΙΑ ΟΕ δεν γίνεται δεκτι 
- θ ζνςταςθ τθσ εταιρείασ ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ δεν γίνεται δεκτι 

για τουσ λόγουσ οι οποίοι αναλυτικά περιγράφονται ςτθν υπϋαρικμ.865/38θσ/15-10-2020 
(ΑΔΑ:ΨΛΙΗ46907Φ-ΝΣΦ) Απόφαςθ Δ και εμμζνει ςε αυτι. 
 
τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ ωσ κάτωκι 
 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. ΚΟΤΚΟΤΜΠΑΝΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ(Αναπληρωματικό μζλοσ) 
2. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (Σακτικό μζλοσ) 
3. ΑΚΑΡΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (Αναπληρωματικό μζλοσ) 

 
Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ , αθού έιαβε σπόψε ηα παραπάλω  

          Καη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε  

 Εγκπίνει ωρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ Ενζηάζεων πος καηέθεζαν οι εηαιπείερ 
: ΣΕΥΝΟΨΑΣΡΘΚΗ Κ.ΔΟΤΛΓΚΕΡΗ & ΘΑ ΟΕ και ΜΠΑΞΣΕΡ ΕΛΛΑ ΕΠΕ, επί 
ηηρ ςπ’απιθμ.865/38/15-10-2020 Απόθαζηρ Δ έγκπιζηρ ππακηικού αξιολόγηζηρ 
ηων πποζθοπών (δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και οικονομικών 
πποζθοπών) ζηο πλαίζιο ηος ςνοπηικού Διαγωνιζμού για ηην «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ 
ΚΑΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΤΝΕΥΧΝ ΜΕΘΟΔΧΝ ΑΘΜΟΔΘΗΘΗΗ 
(ΜΕΘ) ΣΕΜ. 2» με απιθμό Επαναπποκήπςξηρ 18/2020  ζηο πλαίζιο ηος ΕΠΑ 
2014-2020. 

  Εμμένει ζηην 865/38ηρ/15-10-2020 (ΑΔΑ:ΦΛΘΖ46907Φ-ΝΣΦ) Απόθαζη Δ . 
 

                                           Α π ο θ α ζ ί δ ε η  οκόθωλα   
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ 

………………………………………………………………………………. 

Ο Αληηπρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 

Παλαγηώηοσ  Γεώργηος 

ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ



Σα κέιε  Η γρακκαηέας  ηοσ σκβοσιίοσ 

Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ  

Μςλωνάρ ηέθανορ  

Κόζςβα ηαςπούλα Παπαβαζιλείος ηςλιανή 

 

 

ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ
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