
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ            

Σηρ ςπ’ απιθμ. 14εο/8-4-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων 

  
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 8η Αππιλίος  2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη   και ώπα 

8.30 μ.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων, μεηά ηην 

απιθμ. ππωη: 8186/7-4-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε  Έκηακηη  ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό ζςμβούλιο 

αποηελούμενο από ηον Γιοικηηή και Ππόεδπο ηος Γ, Γπηγοπίος Κωνζηανηίνο, ηον κ. 

Παναγιώηος Γεώπγιο- Ανηιπποέδπο ηος  Γ.,  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 Γ.  

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

Γιοικηηή και Πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος , 

αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΘΕΜΑ 8ν : Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος 

διαγωνιζμού για «ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Μονάδαρ Παπαγωγήρ Αέπιος Ιαηπικού 

Οξςγόνος» 

Σίζεηαη ππόςε ηνπ Δ..: 
1. Η απιθμ. ππωη. 7797/2-4-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 

έγκπιζη ππακηικού Αξιολόγηζηρ Γικαιολογηηικών Καηακύπωζηρ για ηην 
«Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη Μονάδαρ Παπαγωγήρ Αέπιος Ιαηπικού 
Οξςγόνος» ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠ 
5022174, η οποία έσει ωρ εξήρ: 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και Τπθρεςιών 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, 

2. Σο Ν. 3329/2005(ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εκνικό ςφςτθμα υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3. Σθν υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Περιφερειάρχθ 
Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν Αναβάκμιςθ των Τποδομών του 
Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 
«Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 
5022174, 

4. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.1414/8-05-2020 φμφωνθ γνϊμθ για τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ 
Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με κζμα «Διατφπωςθ γνϊμθσ 
για τθ δθμοπράτθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 «Προμικεια και Εγκατάςταςθ Μονάδασ Παραγωγισ 
Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου για τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου Σρικάλων» τθσ Πράξθσ 

ΑΔΑ: ΨΛΗΥ46907Φ-ΡΝΔ



«Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ των υποδομών του Γ. Ν. Σρικάλων» με κωδικό 
ΟΠ *5022174+, 

5. Tθν υπϋαρικμ.375/18ης/27-05-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΖΒΡ) 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 
Προώκθςθ του ΤΠΟΕΡΓΟΤ 2 για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςών καταςτάςεων 
εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, 

6. Σθν υπϋαρίκμ.21/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 71575) Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:20PROC006830796), 
7. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.16771/7-07-2020 Προδικαςτικι Προςφυγι τθσ εταιρείασ SOL ΕΛΛΑ ΑΕ 

κατά τθσ υπϋαρικμ.21/2020 Διακιρυξθσ, 
8. Σθν Τπ’αρικμ.569/26/20-7-2020(ΑΔΑ:ΨΒΓ46907Φ-ΦΚΞ) Απόφαςθ Δ ςχετικι με 

επικφρωςθ τθσ Απόφαςθσ Διοικθτι(αρικμ.πρωτ.17380/13-7-2020), 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, 

9. Σθν υπϋαρικμ.1029/2020 Απόφαςθ του 6ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ(ΓΑΚ ΑΕΠΠ 870/7-7-2020) 
μετά τθν εξζταςθ τθσ Προδικαςτικισ Προςφυγισ, 

10. Σθν υπ’αρικμ.734/32ης/7-9-2020(ΑΔΑ:69ΔΧ46907Φ-ΒΞΔ) Απόφαςθ Δ ςχετικι με 
ςυνζχιςθ των διαδικαςιϊν του ανωτζρω Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ, 

11. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.23329/25-9-2020 Αίτθςθ Αναςτολισ τθσ εταιρείασ ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ, 
12. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.2062/26-01-2020 (Ν51/18-11-2020) Απόφαςθ του Σριμελοφσ 

Διοικθτικοφ Εφετείου Λάριςασ με τθν οποία Απορρίπτεται θ Αίτθςθ Αναςτολισ τθσ 
εταιρείασ ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ, 

13. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.2222/27-01-2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ διενζργειασ ανωτζρω 
διαγωνιςμοφ για τθ ςυνζχιςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ, 

14. Σο γεγονόσ ότι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν «Προμικεια και Εγκατάςταςθ 
Μονάδασ Παραγωγισ  Αζριου Ιατρικοφ Οξυγόνου» κατατζκθκε εξαρχισ μία (1) μόνο 
προςφορά, 

15. Σο γεγονόσ ότι ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με το άρκρο 100, 
παρ. 4 του ν.4412/2016 διευκρινίηεται ότι όταν εξαρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά 
εκδίδεται μια απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων 
ιτοι: δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι προςφορά, 

16. Σο υπ’αρικμ.πρωτ.3382/8-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και 
Σεχνικϊν Προςφορϊν,  

17. Σθν υπ’αρικμ.πρωτ.3394/8-02-2021(ΑΔΑ:ΩΧΚΤ46907Φ-ΖΨΦ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ 
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν τθν Σετάρτθ 10-02-2021 και ώρα 
10:00π.μ, 

18. Σθν υπϋαρικμ.173/8θσ/26-2-2021(ΑΔΑ:62Ε046907Φ-ΒΝ0) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου 
ςχετικι με ζγκριςθ πρακτικϊν αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν 
προςφορϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, 

19. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.5847/8-03-2021 πρόςκλθςθ κατάκεςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, 
20.  Σο υπϋαρικμ.πρωτ.7794/2-04-2021 Πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 
ασ διαβιβάηουμε το υπϋαρικμ.πρωτ.7794/2-04-2021 πρακτικό αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά. 
 

                                                        ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ 

ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 

ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ» με αρικμό Διακιρυξθσ 21/2020 (Α/Α ΕΘΔΘ 71575) 

ΑΔΑ: ΨΛΗΥ46907Φ-ΡΝΔ



 
τα Σρίκαλα τθν Παραςκευι 19 Μαρτίου και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γρ. 
Προμθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπϋαρικμ.πρωτ.6533/17-03-
2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ 
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρικμ.πρωτ.14680/10-6-2020(ΑΔΑ:6ΧΓΟ46907Φ-Ι65) 
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 
1. ΑΜΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ (τακτικό μζλοσ) 
2. ΛΑΔΟΚΟΤΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (τακτικό μζλοσ) 
3. ΚΡΟΤΠΗ ΔΗΜΟ (τακτικό μζλοσ) 
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ: 

1. Σθν υπϋαρικμ.375/18θσ/27-5-2020(ΑΔΑ:6ΦΔΞ46907Φ-ΗΒΡ) Απόφαςθ Δ του 
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,  

2. Σθν υπϋαρικμ.21/2020 Διακιρυξθ (Α/Α ΕΘΔΘ 71575), 
3. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.3394/8-02-2021(ΑΔΑ:ΩΧΚΤ46907Φ-ΗΨΦ) Απόφαςθ Διοικθτι 

οριςμοφ θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν, 
4. Σθν υπϋαρικμ.173/8θσ/26-02-2021(ΑΔΑ:62Ε046907Φ-ΒΝ0) Απόφαςθ Δ με τθν 

οποία εγκρίκθκαν τα πρακτικά αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν και επικυρϊκθκε θ ανωτζρω Απόφαςθ 
Διοικθτι,  

5. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.5847/8-03-2021 πρόςκλθςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, 

6. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ του διαγωνιςμοφ,  
 

προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ 
εταιρείασ και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκαν εμπρόκεςμα, θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι: 
 

α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΕΘΔΘ 
Αρικμόσ Πρωτοκόλλου ζντυπων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

1 

Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ 
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΣΙΚΘ 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 

ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

176736 6209/11-03-2021 

 
Η επιτροπι διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβλικθκαν ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 21/2020 και ειδικότερα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.2 
αυτισ και γίνονται αποδεκτά. 
Ωσ εκ τοφτου και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ όπωσ αναφζρκθκαν 
ανωτζρω κακϊσ και τθν προςφορά τθσ εταιρείασ, 
Προτείνει τθν: 
Προμικεια ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΟΞΤΓΟΝΟΤ (υγκρότημα/Μονάδα 
Παραγωγής Οξυγόνου ιατρικής χρήσης, MO2CSS 2 x 26,0Nm3/h),  κακϊσ και τθν ανάκεςθ 
του πρϊτου ζτουσ ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν εταιρεία: 
Γ.ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΘ ΕΜΠΟΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, 
ωσ κάτωκι: 

ΕΙΔΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ χωρίσ ΦΠΑ 

Προμικεια και Εγκατάςταςθ 172.100,00€ 

ΑΔΑ: ΨΛΗΥ46907Φ-ΡΝΔ



ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΕΡΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 

ΟΞΤΓΟΝΟΤ 

Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ για 

το 1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ 

 (διάρκεια εγγφησης καλής λειτουργίας 

τρία(3) ζτη και ζξι(6) μήνες) 

11.740,00€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ     : 183.840,00€ χωρίσ ΦΠΑ    
   227.961,60€ με ΦΠΑ  

τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται για ζγκριςθ ςτο Δ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία: 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. ΑΜΑΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝ  
2. ΛΑΔΟΚΟΤΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  
3.  ΚΡΟΤΠΗ ΔΗΜΟ  
 

Η Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηέζεζε ηελ γλσκνδόηεζή ηεο επί 

ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

Α. Λαμβάνοντασ υπόψθ,  
1.) Σθν με αρικμ. 1029 απόφαςθ του 6ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΠΠ με τθν οποία 
απορρίφκθκε θ κατά το άρκρο 360 του ν. 4412/2016, προδικαςτικι προςφυγι τθσ 
εταιρίασ «ΟΛ ΕΛΛΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΕΡΙΩΝ» με το 
διακριτικό τίτλο «SOL HELLAS ΑΕ» κατά τθσ υπϋαρικμ 21/2020 διακιρυξθσ ανοικτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ   
2.) Σθν υπϋαρικμ διακιρυξθ 21/2020 του διαγωνιςμοφ.  
2.) Σθν με αρικμ. Ν51/2020 απόφαςθ  του Διοικθτικοφ Εφετείου Λάριςασ, Σμιμα Βϋ 
Σριμελζσ ςε υμβοφλιο (ακυρωτικι διαδικαςία).  
                                                ΙΣΟΡΙΚΟ 
        Με τθν υπ' αρικµ. 21/2020 διακιρυξθ του Γενικοφ Νοςοκοµείου Σρικάλων, 
προκθρφχκθκε θλεκτρονικόσ διεκνισ ανοικτόσ διαγωνιςµόσ µικτισ ςφµβαςθσ 
ςυνολικισ προυπολογιςκείςασ δαπάνθσ 325.000 ευρϊ µε ΦΠΑ, µε αντικείµενο: 1) 
τθν προµικεια και εγκατάςταςθ µονάδασ παραγωγισ αερίου ιατρικοφ οξυγόνου για 
τισ ανάγκεσ του νοςοκοµείου, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 220.000 
ευρϊ µε ΦΠΑ, 2) τθν παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του 
ανωτζρω ςυγκροτιματοσ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000 ευρϊ µε 
ΦΠΑ, για ζνα ζτοσ µετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και 3) δικαίωµα 
προαίρεςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και  
επιςκευισ του ανωτζρω ςυγκροτιµατοσ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ  
δαπάνθσ 90.000 ευρϊ µε ΦΠΑ, για ζξι (6) ζτθ, µετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ  
καλισ λειτουργίασ και µετά τον 10ο χρόνο καλισ λειτουργίασ, µε κριτιριο  
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ προςφορά  
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιµισ, µε ςυντετµθµζνεσ  θµεροµθνίεσ ςτο  

ΑΔΑ: ΨΛΗΥ46907Φ-ΡΝΔ



πλαίςιο προϊκθςθσ των ζργων του ΕΠΑ 2014-2020 και µε τουσ  
κανόνεσ/νοµοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοιοφ.  
        Η εταιρία «SOL HELLAS ΑΕ» (προςφεφγουςα), θ οποία δραςτθριοποιείται ςτον 
τοµζα προµθκειϊν ιατρικϊν αερίων, µεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγεται και το 
ιατρικό οξυγόνο, υπζβαλε, ςφµφωνα µε τα άρκρα 360 και επ. του ν.4412/2016 

ενϊπιον τθσ Α.Ε.Π.Π., τθν υπ' αρικµ. 870Π-7-2020 προδικαςτικι προςφυγι τθσ κατά 
τθσ προαναφερόµενθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςµοφ. Με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
τθσ, θ αιτοφςα αµφιςβιτθςε καταρχιν τθ νοµιµότθτα και τθ ςκοπιµότθτα επιλογισ 
προµικειασ και εγκατάςταςθσ µονάδων παραγωγισ οξυγόνου και αντικατάςταςθσ του 
υφιςτάµενου, όπωσ ιςχυρίςτθκε, ςυςτιµατοσ προµικειασ ζτοιμου ιατρικοφ οξυγόνου 
νοςοκοµείο, χωρίσ δικαιολογία και αιτιολογία, επζλεξε να αντικαταςτιςει το ςφςτθµα 
προµικειασ, µζςω παραγωγϊν και νόµιµων προµθκευτϊν, ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου, 
αποκθκευµζνου ςε δεξαµενι και ςε φιάλεσ, κακαρότθτασ κατ' ελάχιςτον 99,5%, 
εµπίπτοντοσ ςτθν ζννοια του φαρµάκου, µε ζνα άγνωςτο ςφςτθµα προµικειασ 
µονάδων παραγωγισ οξυγόνου κακαρότθτασ 90-96%, το οποίο (ςφςτθµα) είναι µθ 
νόµιµο, κακϊσ το παραγόµενο προϊόν δεν φζρει οποιαδιποτε πιςτοποίθςθ και δεν 
προχποκζτει οποιαδιποτε άδεια, αφετζρου είναι ακριβότερο, ενόψει του κόςτουσ 
προµικειασ, του κόςτουσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και του περιοριςµζνου κφκλου 
ηωισ των µονάδων παραγωγισ οξυγόνου, αλλά και τθσ διατιρθςθσ τθσ ανάγκθσ 
προµικειασ και ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου, είναι δε εξαιρετικά αµφίβολο εάν µπορεΙ ο 
προσ προµικεια εξοπλιςµόσ να λειτουργιςει χωρίσ κινδφνουσ ςτισ υπάρχουςεσ ςτο 
νοςοκοµείο εγκαταςτάςεισ διανοµισ ιατρικοφ οξυγόνου.  
     Περαιτζρω, παραπζµποντασ ςε ςυγκεκριµζνουσ όρουσ τθσ προαναφερόµενθσ  
διακιρυξθσ, θ αιτοφςα προζβαλε ότι θ πρόβλεψθ τθσ δυνατότθτασ υποβολισ  
προςφοράσ για προµικεια µονάδασ παραγωγισ οξυγόνου είναι µθ νόµιµθ,  
ωσ αντίκετθ ςθσ διατάξεισ των άρκρων 2 και 7 παρ. 1 τθσ κοινισ απόφαςθσ  
Δ.ΤΓ3α/ΓΠ 32221/29-4-2013 των Τπουργϊν . Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Τποδοµϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και Τγείασ, δεδοµζνου ότι το οξυγόνο που 
παράγεται από το κζντρο παραγωγισ οξυγόνου, το οποίο εμπίπτει ςτθν ζννοια του 
φαρµάκου, δεν καλφπτεται από άδεια κυκλοφορίασ και άδεια παραγωγισ, κακόςον θ 
ζκδοςθ τζτοιων αδειϊν δεν προβλζπεται για τουσ προµθκευτζσ µονάδων παραγωγισ 
οξυγόνου οφτε, άλλωςτε, τζτοια άδεια διακζτει το Νοςοκοµείο. Επιπρόςκετα, 
προζβαλε ότι ςυντρζχει και παραβίαςθ των διατάξεων τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ που 
αφοροφν ςτισ διατάξεισ περί διακίνθςθσ φαρµάκων και τθν αρχι τθσ ίςθσ µεταχείριςθσ 
των διαγωνιηοµζνων, ενϊ, ακόµθ, αντίκεςθ ςτθν αρχι τθσ ιςότθτασ και τθσ 
επιχειρθµατικισ ελευκερίασ υφίςταται και λόγω µθ παροχισ ςτουσ προµθκευτζσ 
ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου τθσ δυνατότθτασ ςυµµετοχισ ςτον πιο πάνω διαγωνιςµό. 
Εξάλλου, θ αιτοφςα προζβαλε ότι παρίςταται µθ νόµιµθ θ ςφντµθςθ τθσ προκεςµίασ 
υποβολισ προςφορϊν µε επίκλθςθ τουσ κανόνεσ/νοµοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ 

ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοχ κακϊσ και θ πρόβλεψθ περί 10ετοφσ ςυντιρθςθσ από τον 
ίδιο προµθκευτι τθσ µονάδασ παραγωγισ οξυγόνου και θ πρόβλεψθ ςχετικά µε τθν 
απόδειξθ τθσ τεχνικισ εµπειρίασ ςε αντίςτοιχα ζργα. Προσ κεµελίωςθ δε του ζννοµου 
ςυµφζροντόσ τθσ για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ επίςθσ προζβαλε ότι 
λόγω τθσ ςυγκεκριµζνθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ςτθν οποία, ωσ  
προµθκεφτρια ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου, αδυνατεί µε βάςθ τουσ παράνοµουσ  
όρουσ τθσ διακιρυξθσ να ςυµµετζχει, ςε ςυνδυαςµό µε το γεγονόσ ότι πολλά  
νοςοκοµεία τθσ χϊρασ ζχουν προκθρφξει ι και ζχουν ολοκλθρϊςει  
διαγωνιςµοφσ µε όµοιο αντικείµενο και µε τθ διαφαινόµενθ τακτικι  
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αντικατάςταςθσ του ςυςτιµατοσ προµικειασ ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου, τόςο θ ίδια, 
όςο και οι λοιπζσ εταιρείεσ του κλάδου παραγωγισ ζτοιµου ιατρικοφ  
οξυγόνου, απειλοφνται µε οικονοµικι εξόντωςθ, επιςθµαίνει δε ότι οι ιδιότθτεσ  
του προµθκευτι µονάδων παραγωγισ οξυγόνου και του προµθκευτι ζτοιµου  
ιατρικοφ οξυγόνου δεν ςυµπίπτουν και τα εν λόγω προϊόντα είναι  
ανταγωνιςτικά µεταξφ τουσ. Επίςθσ, υποςτιριξε ότι το ζννοµο ςυµφζρον  
αυτισ υφίςταται ακόµθ και προσ µαταίωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ,  
δεδοµζνου ότι, εφόςον θ τελευταία µαταιωκεί ι τροποποιθκεί και  
ςυµπεριλθφκεί ςε αυτιν θ δυνατότθτα παροχισ ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου  
αντί των µονάδων παραγωγισ οξυγόνου, είναι προφανζσ ότι κα καταςτεί δυνατι θ 
ςυµµετοχι τθσ ςτον νζο διαγωνιςµό.  
         Με τθν υπ' αρικµ. 1029/2020 απόφαςθ του 6ου Κλιµακίου τθσ ΑΕΠΠ, θ 
προδικαςτικι προςφυγι τθσ αιτοφςασ απορρίφκθκε ωσ απαράδεκτθ, λόγω ζλλειψθσ 
ζννοµου ςυµφζροντοσ, ενϊ ζγινε δεκτι θ αςκθκείςα από τθν εταιρεία µε τθν 
επωνυµία «Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΒΕΕ - υςτιµατα Ιατρικϊν αερίων» παρζµβαςθ, Ειδικότερα, 
όπωσ αναφζρεται ςτθν αιτιολογία τθσ απόφαςθσ αυτισ θ προςφεφγουςα επιχειρεί 
να κεµελιϊςει το ζννοµο ςυµφζρον τθσ για τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ, ςτθριηόµενθ 
ςτον επί εςφαλµζνθσ προχπόκεςθσ ιςχυριςµό τθσ ότι ο υπό εξζταςθ διαγωνιςµόσ 
αφορά ςε προµικεια ιατρικοφ οξυγόνου ενϊ το αντικείµενό του αφορά ςτθν 

προµικεια µονάδασ παραγωγισ ιατρικοφ οξυγόνου, ενϊ, εξάλλου, και θ ίδια 
ςυνοµολογεί ότι δεν δραςτθριοποιείται ςτον ςυγκεκριµζνο τοµζα και δεν ζχει τθ 
δυνατότθτα να προµθκεφςει το αντικείµενο τθσ επίµαχθσ διακιρυξθσ, Περαιτζρω, 
δεν προκφπτει οφτε πρόκεςθ οφτε δυνατότθτα τθσ προςφεφγουςασ να 
ςυµµετάςχει ςτον υπόψθ διαγωνιςµό προςφζροντασ µονάδα παραγωγισ 
ιατρικοφ οξυγόνου οφτε ιςχυρίηεται ότι εµποδίηεται προσ τοφτο εξαιτίασ των 
πλθττόµενων όρων τθσ διακιρυξθσ, τθν ακφρωςθ των οποίων επιδιϊκει όχι 
προκειµζνου να µπορζςει θ ίδια να ςυµµετάςχει ςε διαγνωςτικι διαδικαςία µε 
άλλουσ όρουσ αλλά µε ςκοπό τθ µαταίωςθ του διαγωνιςµοφ και εποµζνωσ δεν 
προκφπτει θ βλάβθ που υφίςταται ι ενδζχεται να υποςτεί θ προςφεφγουςα από 
τθν πλθςςόµενθ διαγνωςτικι διαδικαςία και του όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
         Με τθν αίτθςθ αναςτολισ τθσ θ άνω εταιρία ηιτθςε κατ' επίκλθςθ του άρκρου 
372 του ν4412/2016, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ αφενόσ τθσ προαναφερόµενθσ 
απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και αφετζρου τθσ προαναφερόµενθσ διακιρυξθσ, προσ 
προςταςία των εννόµων ςυµφερόντων τθσ, επαναφζροντασ τουσ λόγουσ που 
προζβαλε µε τθν προδικαςτικι προςφυγι τθσ, περαιτζρω δε, προσ κεµελίωςθ του 
εννόµου ςυµφζροντόσ τθσ για τθν προςβολι των επίµαχων όρων τθσ διακιρυξθσ, 
ιςχυρίηεται ότι µε τθν προςβαλλόµενθ διακιρυξθ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να 
ςυµµετάςχει ςτθν εν λόγω διαγωνιςτικι διαδικαςία και ότι θ µθ ακφρωςθ αυτισ κα 
τθσ ςτεριςει τθ δυνατότθτα να προμθκεφει το νοςοκοµείο ζτοιµο ιατρικό οξυγόνο, 
κακόςον πρόκειται να εγκαταςτακεl ς' αυτό µονάδα παραγωγισ οξυγόνου, µε 
αποτζλεςµα τθν οικονοµικι εξόντωςθ τθσ ιδίασ αλλά και των υπολοίπων εταιρειϊν 
που δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο κλάδο. Η αίτθςθ αναςτολισ αςκικθκε 
απαραδεκτϊσ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Λάριςασ και επί αυτισ εκδόκθκε θ 
άνω απορριπτικι 51/2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Λάριςασ. Επίςθσ 
ζγινε δεκτι ωσ παραμβαίνουςα ζχοντασ εννόµο ςυµφζρον θ εταιρεία «Γ. ΑΜΑΡΑ 
ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ EMnOPIKH ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΑΕΡIΩΝ»,ωσ 
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δικαιοφµενθ να αςκιςει παρζµβαςθ ςτθν ακυρωτικι δίκθ υπζρ του κφρουσ τθσ 
προςβαλλόµενθσ απόφαςθσ τθσ Α.ΕΠ.Π.   
       Σο Δικαςτιριο δζχτθκε ότι: Είναι απορριπτζοι ωσ άνευ εννόµου  
ςυµφζροντοσ προβαλλόµενοι, κακόςον αφενόσ µεν δεν ςυντρζχει περίπτωςθ  
αδυναµίασ ςυµµετοχι τθσ αιτοφςασ ςτον ζνδικο διαγωνιςµό λόγω των όρων  
των τευχϊν δθµοπράτθςθσ που κακορίηοον τισ προχποκζςεισ ςυµµετοχισ  
ςτον διαγωνιςµό, τθ διαδικαςία επιλογισ του αναδόχου τθσ ςφµβαςθσ που  
πρόκειται να ςυναφκεί, κακϊσ και τα κριτιρια. βάςει των οποίων κα  
αναδειχκεί ο τελευταΙοσ, και αφετζρου θ αιτοφςα δεν αναφζρει, οφτε και 
προκφπτει, ποια είναι θ ςυγκεκριµζνθ, υπό τθν προεκτεκείςα ζννοια, βλάβθ  
που υφίςταται από τισ προβαλλόµενεσ πλθµµζλειεσ τθσ διακιρυξθσ, αφοφ δεν  
προςδιορίηει, για κάκε πλθττόµενο όρο, τα ςυγκεκριµζνα πραγµατικά εκείνα  
ςτοιχεία που χρειάηονται, ϊςτε να µπορεί να κρικεί εάν οι πλθµµζλειεσ αυτζσ  
κα κακιςτοφςαν ανζφικτθ ι, πάντωσ, ουςιωδϊσ δυςχερι τθ ςυµµετοχι τθσ  
ςτον διαγωνιςµό, ενόψει του ότι, όπωσ ςυνοµολογεί και θ ίδια, δεν δφναται εξ  
αρχισ να ςυµµετάςχει ςτον επίδικο διαγωνιςµό, δοκζντοσ ότι αντικείµενο τθσ  
διακιρυξθσ δεν είναι θ προµικεια ζτοιµου ιατρικοφ οξυγόνου, κλάδο ςτον  
οποίο δραςτθριοποιείται θ αιτοφςα (πρβλ. ΕΑ τΕ 86/2018). Ειδικότερα, οι  
λόγοι τθσ αίτθςθσ αναςτολισ µε τουσ οποίουσ θ αιτοφςα επιχειρεί, υπό τθν  
µορφι τθσ κατά τρόπο γενικό αµφιςβιτθςθσ τθσ ςκοπιµότθτασ αλλά και τθσ  
νοµιµότθτασ ςυγκεκριµζνων όρων τθσ διακιρυξθσ, να προδιαγράψει, κατά τισ  
επαγγελµατικζσ τθσ ανάγκεσ, τα προσ προµικεια είδθ και να προςδιορίςει,  
κατά τισ δικζσ τθσ δυνατότθτεσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τουσ είναι  
απορριπτζοι ωσ απαράδεκτοι. Εξάλλου, οι ωσ άνω λόγοι είναι απορριπτζοι ωσ  
άνευ εννόµου ςυµφζροντοσ προβαλλόµενοι και για τον πρόςκετο λόγο ότι  
τυχόν αποδοχι τουσ, κα οδθγοφςε ςε µαταίωςθ του διαγωνιςµοφ, δεδοµζνου  
ότι θ απλι προςδοκία µαταίωςθσ του διαγωνιςµοφ δεν αποτελεί καταρχιν  
λόγο δυνάµενο να ςτθρίξει το ζννοµο ςυµφζρον για παροχι προςωρινισ  
δικαςτικισ προςταςίασ (πρβλ. ΕΑ τΕ 1087/2008, 375/2009). υνεπϊσ, θ  
κρινόµενθ αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ αςκείται χωρίσ ζννοµο ςυµφζρον.  
 
Δεδομζνου ότι και οι δφο ανωτζρω αποφάςεισ ταυτίηονται, ( και μάλιςτα με 
λεπτομζρεια, ωσ προσ το ςφνολο των προςβαλλομζνων λόγων) αλλά και επειδι 
δεν ανεςτάλθ ο διαγωνιςμόσ,  προςικει κετικι απάντθςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ Επιπλζον δεν εξζλιπαν οι λόγοι κατεπειγόντωσ λόγω 
κορωνοιοφ.  

 

Σν Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ 
Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
                                     Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα  
Δγκπίνει ωρ έσει ηο  ππακηικό αξιολόγηζηρ Γικαιολογηηικών Καηακύπωζηρ  και 
καηακςπώνει ζηην εηαιπεία : Γ. ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΘΚΩΝ ΑΔΡΙΩΝ   ηην «Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη 
Μονάδαρ Παπαγωγήρ Αέπιος Ιαηπικού Οξςγόνος», δαπάνηρ 227.961,60 €  με ΦΠΑ  
ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠ 5022174 για ηιρ 
ανάγκερ ηος Νοζοκομείος. 
 

Η αλσηέξσ απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ 
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………………………………………………………………………………. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Κσλζηαληίλνο Π. Γξεγνξίνπ 

Σα κέιε  Η γξακκαηέαο  ηνπ πκβνπιίνπ 

Παναγιώηος Γεώπγιορ  

Γιαννακόρ  Κωνζηανηίνορ   

Μςλωνάρ ηέθανορ  

Κόζςβα ηαςπούλα Παπαβαζιλείος ηςλιανή 
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