
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
Τηρ ςπ’ απιθμ. 32ηρ/7-9-2020 Σςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων 
  
Σηα Τπίκαλα ζήμεπα ηην  7ε  επηεκβξίνπ 2020 ημέπα ηηρ εβδομάδαρ  Δεςηέπα  και 

ώπα 8:30 π.κ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Τπικάλων, 

μεηά ηην απιθμ. ππωη.:  21338/4-9-2020 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού 

Σςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Τπικάλων, ζςνήλθαν ζε Σαθηηθή  ζπλεδξίαζε ηο διοικηηικό 

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον  κ. Κωνζηανηίνο Γπηγοπίος, ππόεδπο ηος Δ.Σ., ηον 

κ. Παναγιώηος  Γεώπγιο , Ανηιππόεδπορ ηος Δ.Σ., ηον κ. Κωνζηανηίνο Γιαννακό, 

ηακηικό μέλορ, και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος Σηςλιανήρ ,  Γπαμμαηέωρ ηος ΔΣ.  

Το Σςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος 

πποέδπος ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος κ. Κωνζηανηίνος Γπηγοπίος, αποθάζιζε ηα 

παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ εκηόρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………...... 
                                                                    ΑΠΟΦΑΗ  734 

ΘΕΜΑ 3Ο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Η απιθμ. ππωη. 21397/7-9-2020 ειζήγηζη ηος 
Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με διαβίβαζη Πποδικαζηικήρ  πποζθςγήρ1029/2020 ηηρ 
εηαιπείαρ  SOL HELLAS AE, η οποία έσει ωρ εξήρ: 

Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ..: 
1. Η απιθμ. ππωη. 21397/7-9-2020 ειζήγηζη ηος Τμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 

διαβίβαζη Πποδικαζηικήρ  πποζθςγήρ1029/2020 ηηρ εηαιπείαρ  SOL HELLAS 
AE, η οποία έσει ωρ εξήρ:  

                                                       ΕΙΘΓΘΘ 
ΘΕΜΑ : Διαβίβαςη Απόφαςησ 1029/2020 του 6ου Κλιμακίου τησ ΑΕΠΠ ςχετική με εξζταςη 
τησ Προδικαςτικήσ Προςφυγήσ τησ εταιρείασ SOL HELLAS AE κατά του Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ με αριθμό Διακήρυξησ 21/2020 για την «Προμήθεια και Εγκατάςταςη 
Μονάδασ Παραγωγήσ Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου». 
Ζχοντασ υπόψη: 
1.Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
2. Σο ΠΔ 39/2017 «Κανονιςμόσ Εξζταςησ Προδικαςτικών προςφυγών ενώπιον τησ Αρχήσ 

Εξζταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών». 

3. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του 

Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ 

των Τποδομϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-

2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5022174.  

4. Σην υπ’αριθμ.πρωτ.1414/8-05-2020 φμφωνη γνϊμη για τα τεφχη δημοπράτηςησ τθσ 

Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με κζμα «Διατφπωςθ 

γνϊμθσ για τθ δθμοπράτθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 «Προμήθεια και Εγκατάςταςη Μονάδασ 

Παραγωγήσ Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Σρικάλων» τθσ 
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Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν του Γ. Ν. Σρικάλων» 

με κωδικό ΟΠ *5022174+. 

5. Tθν υπϋαρικμ.375/18ησ/27-05-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΗΒΡ) Απόφαςθ Δ του ΓΝ 

Σρικάλων με τθν οποία εγκρίνονται, θ Διενζργεια, τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ του ζργου, 

επικαιροποιοφνται οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 

αποφαςίηεται θ Προϊκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω 

επειγουςϊν καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ. 

6. Σθν υπϋαρίθμ.21/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 71575) Διακιρυξθ του Ηλεκτρονικοφ Ανοικτοφ 

Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

7. Σο γεγονόσ ότι ο εν λόγω διαγωνιςμόσ αποςφραγίςτθκε τθν Σρίτθ 30/6/2020 

8. Σο γεγονόσ ότι θ εταιρεία Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ κατζκεςε προςφορά με Α/Α ΕΗΔΗ 176736 

9. Σθν υπϋαριθμ.πρωτ.16771/7-7-2020 ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΘ ΠΡΟΦΤΓΘ τθσ εταιρείασ ΟΛ 

ΕΛΛΑ ΑΕ κατά  τθσ υπϋαρικμ.21/2020 Διακιρυξθσ, θ οποία μασ γνωςτοποιικθκε μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθν 6/7/2020. 

10. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.16866/7-7-2020 ζγγραφο τθσ ΑΡΧΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΤΓΩΝ (ΑΕΠΠ) με το οποίο μασ ενθμερϊνει να προβοφμε ςτισ κάτωκι ενζργειεσ: 

- Κοινοποίθςθ τθσ προςφυγισ ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο εντόσ 5 θμερϊν. 

- Κατάκεςθ του φακζλου του διαγωνιςμοφ και απόψεων επί τθσ προςφυγισ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ   εντόσ 10 θμερϊν. 

- Παραχϊρθςθ αυκθμερόν δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο των ςτοιχείων του 

διαγωνιςμοφ ςτα οριςμζνα από τθν ΑΕΠΠ μζλθ. 

11. Σο από 7/7/2020 μινυμα επικοινωνίασ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ με το οποίο 

παραχωρικθκε αυκθμερόν ςτα μζλθ τθσ ΑΕΠΠ δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτον διαγωνιςμό. 

(Βιμα ΙΙΙ του υπ’άρικμ.πρωτ.16866/7-7-2020 εγγράφου). 

12. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.16897/7-7-2020 ζγγραφο του Γρ. Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) ςχετικό 

με, διαβίβαςθ τθσ ανωτζρω Προδικαςτικισ Προςφυγισ ςτα Μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ. 

13. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.16896/7-7-2020 ζγγραφο του Γρ. Προμθκειϊν (Διαγωνιςμοί) ςχετικό 

με, διαβίβαςθ τθσ ανωτζρω Προδικαςτικισ Προςφυγισ ςτα Μζλθ τθσ Επιτροπισ 

φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

14. Σο από 8/7/2020 μινυμα επικοινωνίασ μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ με το οποίο 

θ προςφυγι κοινοποιικθκε ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο (Βιμα Ι του 

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

15. Σθν υπ’αριθμ.πρωτ.1045/2020 Πράξη Προζδρου του 6ου κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ περί 

οριςμοφ θμερομθνίασ εξζταςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ειςθγθτι, θ οποία ορίηει 

τθν 14/8/2020 και ϊρα 11:15π.μ. ωσ θμζρα εξζταςθσ τθσ Προδικαςτικισ προςφυγισ. 

16. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.17380/13-7-2020(ΑΔΑ: 68Φ846907Φ-1ΘΛ) Απόφαςθ Διοικθτι 

ςχετικά με τθν αναςτολι όλων των διαδικαςιϊν ςυνζχιςθσ του ανωτζρω θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ ζωσ τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ για τθν εξζταςθ 

τθσ ανωτζρω Προδικαςτικισ Προςφυγισ 

17. Σθν υπ’αριθμ.  πρωτ.17461/14-7-2020 Παρζμβαςη τθσ εταιρείασ Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ 

18. Σο υπ’αρικμ. πρωτ.17530/14-7-2020 ζγγραφο του Γραφείου προμηθειϊν 

(Διαγωνιςμοί) ςχετικά με τθν κατάκεςθ του φακζλου του Διαγωνιςμοφ 21/2020 
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19. Σο υπ’αρικμ. πρωτ.17481/14-7-2020 ζγγραφο τησ επιτροπήσ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ ςχετικό με την Προδικαςτική Προςφυγή 

20. Σο υπ’αρικμ. πρωτ.17555/15-7-2020 ζγγραφο τησ επιτροπήσ ςφνταξησ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν ςχετικό με την Προδικαςτική προςφυγή 

21. Σο υπ’αρικμ. πρωτ.17647/16-7-2020 ζγγραφο τησ Διοίκηςησ του Νοςοκομείου ςχετικό 

με Απόψεισ επί τησ Προδικαςτικήσ Προςφυγήσ 

22. Σθν Τπ’αριθμ. 569/26/20-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΒΓ46907Φ-ΦΚΞ) Απόφαςη Δ ςχετικι με 

επικφρωςθ τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι ςχετικι με τθν αναςτολι όλων των διαδικαςιϊν 

ςυνζχιςθσ του ανωτζρω θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ζωσ τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ 

τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ  για τθν εξζταςθ τθσ ανωτζρω Προδικαςτικισ Προςφυγισ. 

23. Σθν υπ’αρικμ. 583/26/20-7-2020 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΒΔ846907Φ-ΘΧ5)  ςχετικι με 

ενθμζρωςθ επί τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ. 

24. Σθν υπ’αρικμ. 1029/2020 Απόφαςθ του 6ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ ςχετικά με το ΓΑΚ- 

ΑΕΠΠ 870/7-7-2020 θ οποία μασ κοινοποιικθκε τθν Πζμπτθ 3 επτεμβρίου 2020 (Αρ. 

πρωτ. 21257/3-9-2020) 

25. Σθν από 4-9-2020 κοινοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ ςτθν προςφεφγουςα εταιρεία 

(αρ. πρωτ. 21321/4-9-2020) και ςτθν ςυμμετζχουςα (μζςω ΕΗΔΗ) 

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’αρικμ. 1029/2020 Απόφαςθ του 6ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ ςχετικά 
με το ΓΑΚ- ΑΕΠΠ 870/7-7-2020 μετά τθν εξζταςθ τθσ ανωτζρω Προδικαςτικισ Προςφυγισ 
ςφμφωνα με τθν οποία Απορρίπτεται η Προδικαςτική Προςφυγή τησ Προςφεφγουςασ 
εταιρείασ,  και παρακαλοφμε όπωσ: 
αποφαςίςετε ςχετικά με τη ςυνζχιςη των διαδικαςιϊν του ανωτζρω ηλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων  μετά το πζρασ του προβλεπόμενου διαςτήματοσ για την 
τυχόν άςκηςη αίτηςησ αναςτολήσ (ήτοι δζκα(10) ημζρεσ από την κοινοποίηςη ή την 
πλήρη γνϊςη τησ απόφαςησ επί τησ Προδικαςτικήσ Προςφυγήσ) ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρθρου 372 παρ.4 του Ν.4412/2016.  
 
Σν Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , αθνύ έιαβε ππόψε ηα παξαπάλω  
            Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 
                 Εγκπίνει ηη ζςνέσιζη ηων διαδικαζιών ηος ανωηέπω ηλεκηπονικού διαγωνιζμού  

«Ππομήθεια και Εγκαηάζηαζη Μονάδαρ Παπαγωγήρ Αέπιος Ιαηπικού Οξςγόνος» άνω 
ηων οπίων  μεηά ηο πέπαρ ηος πποβλεπόμενος διαζηήμαηορ για ηην ηςσόν άζκηζη 
αίηηζηρ αναζηολήρ (ήηοι δέκα(10) ημέπερ από ηην κοινοποίηζη ή ηην πλήπη γνώζη 
ηηρ απόθαζηρ επί ηηρ Πποδικαζηικήρ Πποζθςγήρ) ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 
άπθπος 372 παπ.4 ηος Ν.4412/2016.  

Η αλωηέξω απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ 
………………………………………………………………………………. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κωλζηαληίλνο Π. Γξεγνξίνπ 

Σα κέιε  Η γξακκαηέαο  ηνπ πκβνπιίνπ 

Παναγιώηος  Γεώπγιορ   

Γιαννακόρ  Κωνζηανηίνορ  Παπαβαζιλείος Σηςλιανή 
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