
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ            

Σηρ ςπ’ απιθμ. 20εο/13-5-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων 

  
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 13η Μαΐος  2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Πέμπηη   και ώπα 

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

απιθμ. ππωη: 10733/11-5-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Διοικηηικού 

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

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Διοικηηή και Ππόεδπο ηος Δ, Γπηγοπίος 

Κωνζηανηίνο, ηην κ. Ιακωβάκη Μαπίνα – αναπληπωμαηικό μέλορ ηος Ανηιπποέδπος 

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 

Διοικηηή και Πποέδπος ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος , 

αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Εκηόρ Ημεπήζιαρ Διάηαξηρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                  ΑΠΟΦΑΗ         439 
ΘΕΜΑ 3ν Εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ 
δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ππομήθεια 
Ιαηποηεσνολογικού Εξοπλιζμού , ΣΜΗΜΑ 2, Ρομποηικό ύζηημα εγγπαθήρ  και 

εκηύπωζηρ  CD-DVD . 
 
Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ..: 

1. Η απιθμ. ππωη. 10814/12-5-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 
έγκπιζη ππακηικoύ Αξιολόγηζηρ Δικαιολογηηικών Καηακύπωζηρ για ηην 
ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού Εξοπλιζμού ΣΜΗΜΑ 2: ΡΟΜΠΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ CD/DVD» με απιθμό Διακήπςξηρ 3/2021(Α/Α 
ΕΗΔΗ 105030) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020 με κωδικό 
ΟΠ 5070651.  

Ζχοντασ υπόψη: 

2. Σο Ν.4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 

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

και ιςχφει, 

3. Σην υπ’αριθμ.090/27-4-2020 πρόςκληςη τησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με τίτλο: 

«Ενίςχυςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ για τθν αντιμετϊπιςθ 

των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-19  και για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ του 

πλθκυςμοφ ςε ανκεκτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ», 

4. Σο υπϋαριθμ.πρωτ.38593/4-5-2020 ζγγραφο τησ 5ησ Τ.ΠΕ. ςχετικό με, την επιςήμανςη 

ότι «πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ ανωτζρω πρόταςθσ, κα πρζπει απαραίτθτα να 

φζρει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ ι ζγκριςθ του αιτιματοσ από τθν 5θ Υ.ΠΕ, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ», 

ΑΔΑ: 6ΦΒΡ46907Φ-5ΞΞ



5. Σην υπ’αριθμ.345/16/14-5-2020(ΑΔΑ:ΩΑ446907Φ-ΑΞΟ) Απόφαςη Δ του ΓΝ Σρικάλων 

ςχετική με «Πρόςκλθςθ με κωδικό 090 και τίτλο: Ενίςχυςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν 

Περιφζρεια Θεςςαλίασ…..», 

6. Σην υπ’αριθμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΠΗ846907Φ-Λ49) Απόφαςη Δ του ΓΝ Σρικάλων  

ςχετική με «Υποβολι επικαιροποιθμζνθσ πρόταςθσ ζργου για ζνταξθ ςτθν Πρόςκλθςθ 

με κωδικό 090 του ΕΣΠΑ 2014-2020 του Νοςοκομείου Τρικάλων και ςφςταςθ επιτροπϊν 

ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν», 

7. Σην υπ’αριθμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Θ2Γ-ΒΝΚ) Απόφαςη του Διοικητή τησ 5ησ 

ΤΠΕ ςχετικά με την ζγκριςη ςκοπιμότητασ προμήθειασ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 

για τισ ανάγκεσ του ΓΝ Τρικάλων ςτο πλαίςιο τθσ υπ’αρικμ. 090 Πρόςκλθςθσ τθσ 

Περιφζρειασ Θεςςαλίασ (ΕΣΠΑ 2014-2020), 

8. Σην υπ΄αριθμ.695/31ησ/26-8-2020(ΑΔΑ:6ΓΡΚ46907Φ-ΤΜΔ) Απόφαςθ ΔΣ του 

Νοςοκομείου ςχετικι με ζγκριςθ Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν για το είδοσ «Ρομποτικό 

φςτημα Εγγραφήσ και Εκτφπωςησ CD και DVD», 

9. Τθν υπϋαρικμ.658/30ησ/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΣΦΑ) Απόφαςθ ΔΣ του 

Νοςοκομείου ςχετικι με, τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ των ζργων του 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090 

Πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ(ΕΣΠΑ 2014-2020), με προχπολογιηόμενθ 

δαπάνθ από 15.000,00€ ζωσ 45.000,00€ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, 

10. Τθν υπϋαρικμ.πρωτ.20557/26-08-2020(ΑΔΑ:ΨΘΟΣ46907Φ-4Μ6) Απόφαςθ Διοικθτι 

του Νοςοκομείου ςχετικι με τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ, των ζργων του 

Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090 

Πρόςκλθςθσ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ (ΕΣΠΑ 2014-2020), με προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ ζωσ 15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, 

11. Σην υπ’ αρ.πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςη ζνταξησ (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του 

Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςη των 

Τπηρεςιών Τγείασ για την αντιμετώπιςη των κινδφνων από την επιδημία COVID-10 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό 

Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει 

λάβει κωδικό MIS 5070651,  

12. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.1016/26-3-2020 ζγγραφο τησ ΕΤΔΕΠ Θεςςαλίασ ςχετικά με 

«Προϊκθςθ ζργων Εξοπλιςμϊν Υγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΠΕΠ.Θ ςτο 

πλαίςιο και με τουσ κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω 

κορωνοϊοφ», 

13. Σισ υπϋάριθμ.Πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίουσ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. 

ςχετικά με «Διευκρινίςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν ςφναψθ δθμοςίων 

ςυμβάςεων που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19» & «Ειδικι 

Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που 

ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 – Νεότερεσ διευκρινίςεισ» 

αντίςτοιχα, 

14. Σην Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 τησ ΕΑΑΔΗΤ ςχετικά με: «Ειδικά Ηθτιματα 

ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ 

υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19 κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ 

διαςποράσ του», 

15. Σην υπ΄αριθμ.32492/24-03-2020 Τ.Α (τροποποίηςη τησ 137675/ΕΤΘΤ1016(ΦΕΚ 

5948/31-12-18) «Εκνικοί Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του 

ΑΔΑ: 6ΦΒΡ46907Φ-5ΞΞ



ΕΣΠΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων Συμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

πράξεων ΕΣΠΑ 2104-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - ….», 

16. Σην υπϋαριθμ.19/1ησ/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ846907Φ-Χ35) Απόφαςη Δ του 

Νοςοκομείου ςχετική με ζγκριςη ςχεδίου διακήρυξησ και διενζργειασ διαγωνιςμοφ, 

17. Σην υπϋαριθμ.3/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:21PROC008065770), 

18. Σο γεγονόσ ότι ςτο ΣΜΘΜΑ 2 του ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με την προμήθεια 

ΡΟΜΠΟΣΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΕΓΓΡΑΦΘ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΘ CD/DVD κατατζθηκε εξαρχήσ 

μία (1) μόνο προςφορά, 

19. Το 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, 

20. Σο υπϋαριθμ.πρωτ.6640/18-03-2021 Πρακτικό επιτροπήσ για την αξιολόγηςη των 

Δικαιολογητικϊν υμμετοχήσ και Σεχνικϊν Προςφορϊν, 

21.  Σην υπϋαριθμ.πρωτ.6666/18-03-2021(ΑΔΑ:9ΨΩ946907Φ-ΗΙΕ) Απόφαςη Διοικητή 

ςχετική με οριςμό ημερομηνίασ και ϊρασ ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ Οικονομικϊν 

Προςφορϊν, 

22. Σην υπϋαριθμ.354/15ησ/16-4-2021(ΑΔΑ:63E46907Φ-9ΔΑ) Απόφαςη Δ ςχετική με 

ζγκριςη πρακτικϊν αξιολόγηςησ Δικαιολογητικϊν υμμετοχήσ, Σεχνικϊν Προςφορϊν 

και Οικονομικϊν Προςφορϊν, 

23. Σην υπϋαριθμ.πρωτ.9136/19-4-2021 Πρόςκληςη Κατάθεςησ Δικαιολογητικϊν 

Κατακφρωςησ, 

24. Σο υπϋαριθμ.πρωτ.10800/12-5-2021 Πρακτικό Αξιολόγηςησ Δικαιολογητικϊν 

Κατακφρωςησ 

                                                                       ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

Αξιολόγηςησ των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτήσ 
ςφμβαςησ άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΕΞΟΠΛΗΜΟΤ» ΣΜΗΜΑ 2 «ΡΟΜΠΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ CD/DVD» με 
αριθμό Διακήρυξησ 3/2021 (Α/Α ΕΗΔΗ 105030).  

τα Σρίκαλα την Παραςκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00π.μ. ςυνήλθε ςτο Γραφείο 
Προμηθειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.10204/5-5-2021 
πρόςκληςη μελϊν επιτροπήσ) η επιτροπή διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ η οποία 
ςυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2581/29-01-2021(ΑΔΑ:6ΤΧΤ46907Φ-ΞΟΓ) Απόφαςη 
Διοικητή και παρευρζθηκαν οι: 

1. Αναγνωςτόπουλοσ Θλίασ (τακτικό μζλοσ) 
2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μζλοσ) 
3.  Ηιϊγα Βαςιλική (τακτικό μζλοσ) 
Θ επιτροπή διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζθηκε ςε νόμιμη απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψη τησ,: 

1. τθν 19/1ησ/13-01-2021(ΑΔΑ:Ω3Φ46907Φ-Χ35) Απόφαςη Δ του Νοςοκομείου, ςχετικι 
με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

2. τθν υπ΄αριθμ.3/2021 Διακήρυξη, 
3. το υπ’αριθμ.πρωτ.8802/13-4-2021 Πρακτικό Αξιολόγηςησ Δικαιολογητικών 

Συμμετοχισ και Τεχνικϊν Προςφορϊν, 
4.  τθν υπ’αριθμ.6666/18-03-2021(ΑΔΑ:9ΨΩ946907Φ-ΗΙΕ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ 

θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν, 

ΑΔΑ: 6ΦΒΡ46907Φ-5ΞΞ



5. τθν υπ΄αριθμ.354/15ησ/16-4-2021(ΑΔΑ:63Ε146907Φ-9ΔΑ) Απόφαςη Δ του 
Νοςοκομείου, ςχετικι με  ζγκριςθ πρακτικϊν αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν,  

6. Τθν υπ’αριθμ.πρωτ.9136/19-4-2021 πρόςκλθςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, 

7.  και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

 
προχϊρηςε ςτην ηλεκτρονική αποςφράγιςη των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ τησ εταιρείασ 
και διαπίςτωςε ότι κατατζθηκαν εμπρόθεςμα, ηλεκτρονικά και ςε ζντυπη μορφή: 

α/α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΕΗΔΗ 
Αριθμόσ Πρωτοκόλλου ζντυπων 
δικαιολογητικών κατακφρωςησ 

1 IASIS Technologies ΙΚΕ 209486 10135/5-5-2021 

 
Θ επιτροπή διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογητικά κατακφρωςησ υποβλήθηκαν ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τησ διακήρυξησ 3/2021 και ειδικότερα ςφμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 
αυτισ και γίνονται αποδεκτά. 

   Ωσ εκ τοφτου και λαμβάνοντασ υπόψη τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ όπωσ αναφζρθηκαν 
ανωτζρω καθϊσ και την προςφορά τησ εταιρείασ, 
Προτείνει την:  

Προμήθεια Ρομποτικοφ υςτήματοσ εγγραφήσ και εκτφπωςησ CD/DVD RIMAGE 
CATALYST 6000N καταγραφήσ εξετάςεων ςε CD/DVD, τησ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ RIMAGE, Γερμανίασ, 
καθώσ και την ανάθεςη του πρώτου ζτουσ ςυντήρηςησ μετά την λήξη εγγφηςησ καλήσ 
λειτουργίασ ςτην εταιρεία IASIS Technologies ΙΚΕ ωσ κάτωθι: 
 

ΕΙΔΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ χωρίσ ΦΠΑ 

Ρομποτικοφ υςτήματοσ εγγραφήσ και εκτφπωςησ 
CD/DVD RIMAGE CATALYST 6000N καταγραφήσ 

εξετάςεων ςε CD/DVD 
24.193,00€ 

Προςφερόμενη τιμή ετήςιασ ςυντήρηςησ για το 1ο ζτοσ 
μετά την εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 

 (διάρκεια εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ δφο(2) ζτη) 
2.419,35€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ     : 26.612,35€ χωρίσ ΦΠΑ  
               32.999,31€ με ΦΠΑ  

τη ςυνζχεια ςυντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτηκε υπογράφεται από τα 
μζλη τησ επιτροπήσ και κατατίθεται για ζγκριςη ςτο Δ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί η 
διαγωνιςτική διαδικαςία: 
ΣΑ  ΜΕΛΗ  ΣΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
1. Αναγνωςτόπουλοσ Θλίασ (τακτικό μζλοσ) 
2. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μζλοσ) 
3.  Ηιϊγα Βαςιλική (τακτικό μζλοσ) 
 

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 ωρ έσει ηο  ππακηικό  αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ για ηην 
ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού Εξοπλιζμού ΣΜΗΜΑ 2: ΡΟΜΠΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ΑΔΑ: 6ΦΒΡ46907Φ-5ΞΞ



ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΗ CD/DVD» με απιθμό Διακήπςξηρ 3/2021(Α/Α ΕΗΔΗ 
105030) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΕΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠ 5070651. 
 
 

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

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Κωλζηαληίλνο Π. Γξεγνξίνπ 

Σα κέιε  Η γξακκαηέαο  ηνπ πκβνπιίνπ 

Ιακωβάκη Μαπίνα  

Γιαννακόρ  Κωνζηανηίνορ   

Μςλωνάρ ηέθανορ  

Κόζςβα ηαςπούλα Παπαβαζιλείος ηςλιανή 
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