
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ            

Σηρ ςπ’ απιθμ. 12εο/31-3-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος 

 Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων 

  
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 31η Μαπηίος  2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Σεηάπηη   και ώπα 

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

απιθμ. ππωη: 7334/29-3-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε  Σακηική  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 Δκηόρ Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΘΕΜΑ 1Ο εθηόο εκεξ. δηάηαμεο: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών 

ζςμμεηοσήρ και ηεσνικών πποζθοπών  ηος ηλεκηπονικού διαγωνιζμού για ηην 

ππομήθεια και εγκαηάζηαζη Ιαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού , ΤΠΟΔΡΓΟΤ 5, 

ΣΜΗΜΑ 1:  « Βινηεολαπςγγοζκόπιο με ηποσήλαηη Οθόνη » για ηιρ ανάγκερ ηηρ ΜΔΘ. 

Σίζεηαη ππόψε ηνπ Δ..: 

1. Η απιθμ. ππωη. 7341/29-3-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με 
έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, ηεσνικών και 
οικονομικών πποζθοπών ηος ΤΠΟΔΡΓΟΤ 5 ΣΜΗΜΑ 1«Ππομήθεια και 
εγκαηάζηαζη Βινηεολαπςγγοζκοπίος με ηποσήλαηη οθόνη για ηην ΜΔΘ» με 
απ. διακ. 5/2021 (Α/Α ΔΗΓΗ 105144) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 
2014-2020 με κωδικό MIS 5070651,με ηοςρ κανόνερ / νομοθεζία πεπί ηηρ 
έκηακηηρ ζςνθήκηρ λόγω κοπωνοϊού, η οποία έσει ωρ εξήρ:  

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Το ν. 4412/2016 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

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

2. Το Ν.4472/2017,«υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του 
ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα 
κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ 
τρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

3. Το Ν. 4542/2018, «Κφρωςθ τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Περιφερειακοφ 
Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ υμφωνίασ Τποδοχισ μεταξφ τθσ 
Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, ενεργϊντασ 
μζςω του Περιφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραφείου 
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Τποςτιριξθσ για τθν Πρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν 
Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

4. Τθν υπ’αρικμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6Ξ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 5θσ ΥΡΕ 
ςχετικά με τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ 
ανάγκεσ του ΓΝ Σρικάλων ςτο πλαίςιο τθσ υπ’αρικμ. 090 Πρόςκλθςθσ τθσ Περιφζρειασ 
Θεςςαλίασ (ΕΠΑ 2014-2020), 

5. Τθν υπ’αρικμ. 670/30/21-8-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΙ546907Φ-8ΝΩ) 
του ΓΝ Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το είδοσ 
«ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΟΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ ΟΘΟΝΗ»,  

6. Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Ρεριφερειάρχθ 
Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ για τθν 
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-10 του Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων» θ 
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5070651.  

7. Το υπ’αρικμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΥΔΕΡ Θεςςαλίασ ςχετικά με «Ρροϊκθςθ 
ζργων Εξοπλιςμϊν Υγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΡΕΡ.Θ ςτο πλαίςιο και με τουσ 
κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ» 

8. Το υπ’αρικμ.πρωτ.1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΥΔΕΡ Θεςςαλίασ ςχετικά με «Προϊκθςθ 
ζργων Εξοπλιςμϊν Τγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΠΕΠ.Θ ςτο πλαίςιο και με τουσ 
κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ», 

9. Τισ υπϋάρικμ.Ρρωτ.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, 

10. Σθν Κατευκυντιρια Οδθγία 24/2020 τθσ ΕΑΑΔΘΤ 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», 

11. 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 ΕΠΑ 2014-2020 
– Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων υμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2104-
2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - ….», 

12. Τθν υπ’αρικμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ) ζγκριςθσ διενζργειασ του 
θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων του ΥΡΟΕΓΟΥ 5 «Ρρομικεια και 
εγκατάςταςθ ενόσ (1) Βιντεολαρυγγοςκοπίου με τροχιλατθ οκόνθ για τθν ΜΕΘ, δφο (2) 
φορθτϊν αναπνευςτιρων για τθν ΜΕΘ και ενόσ (1) φορθτοφ αναπνευςτιρα για τον μαγνθτικό 
τομογράφο» ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  149.400,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΡΑ, τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ για ζνα ζτοσ των ανωτζρω προμθκειϊν και των δικαιωμάτων 
προαίρεςθσ τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ , ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ 2014-2020 με 
κωδικό MIS 5070651,με τουσ κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ 

13. Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.5/2021 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 21PROC008119416). 
14. Το υπ’αρικμ. πρωτ. 6926/22-3-2021 Πρακτικό Επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια 
«ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟΤ ΜΕ ΣΡΟΧΘΛΑΣΘ ΟΘΟΝΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΜΕΘ». 

15. Τθν υπ’αρικμ. πρωτ. 6993/22-3-2021 Απόφαςθ Διοικθτι (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ46907Φ-ΗΜ) 
οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν 

16. Το υπ’αρικμ.πρωτ. 7253/26-3-2021 πρακτικό επιτροπισ αξιολόγθςθσ οικονομικισ 
προςφοράσ 
 
 ασ διαβιβάηουμε τα ανωτζρω πρακτικά και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά 
με: 
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1) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ.6926/22-3-2021 Πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ 
Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ και Σεχνικισ Προςφοράσ,  

2) Σθν επικφρωςθ τθσ υπ’αρικμ.6993/22-3-2021  (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ46907Φ-ΗΜ) Απόφαςθ 
Διοικθτι οριςμοφ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν. 
3) Σθν ζγκριςθ του υπ’αρικμ.πρωτ. 7253/26-3-2021 πρακτικοφ αξιολόγθςθσ οικονομικισ 

προςφοράσ, 

                                           ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν του Ηλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «Προμικεια & Εγκατάςταςθ 
Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ ΣΜΘΜΑ 1: ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΡΟΧΘΛΑΣΘ 
ΟΘΟΝΘ για τθν ΜΕΘ» με αρικμό Διακιρυξθσ 5/2021  (Α/Α ΕΘΔΘ 105144) 

 
Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ για το ΣΜΘΜΑ 1:  41.400,00 ΕΥΩ με ΦΡΑ 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ παροχισ υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 
1ο ζτοσ μετά τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ. Αναλυτικά: 
1. Προμικεια και εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ: 23.000,00€ με ΦΡΑ 
2. Παροχι υπθρεςιϊν πλιρουσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ για το 1ο ζτοσ μετά τθν λιξθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 2.300,00€ με ΦΡΑ 
3. Δικαίωμα προαίρεςθσ για υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και του  1ου ζτουσ ςυντιρθςθσ: 16.100,00€ με ΦΡΑ 
 
Κριτιριο κατακφρωςθσ,  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 
 
Ο διαγωνιςμόσ δθμοςιεφκθκε: 
A. ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 
- Αρικμόσ δθμοςίευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: 2021/S026-063530 
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008119308) 
B. ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΘΡΤΞΘ: 
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓ8Δ46907Φ-ΤΩΙ) 
- Εφθμερίδα ΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (10/2/2021) 
- Εφθμερίδα Η ΕΕΥΝΑ (10/2/2021) 
Γ. ΠΛΘΡΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC008119416) 
- 5θ  Υ.Ρε Θεςςαλίασ & Στερεάσ Ελλάδασ ( www.dypethessaly.gr)  
- ΓΝ ΤΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr ) 
 
τα Σρίκαλα τθν Σετάρτθ 3 Μαρτίου 2021 και ϊρα 10:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο 
Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3912/12-2-
2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ 
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3869/12-2-2021 (ΑΔΑ: Ω05Τ46907Φ-Γ4Γ) 
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων (Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ)     
2. Ραγκάκθ Ευμορφία (Επιμ. Α Εντατικολ.)    
3. Μιχαθλίδθσ Ηρακλισ (Επιμ. Α Αναιςκθςιολογίασ)  
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 
6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS 5070651, τθν 
υπ’αρικμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ)  με τθν οποία εγκρίκθκε 
θ διενζργεια του ΥΡΟΕΓΟΥ 5 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν 

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.trikalahospital.gr/
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καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του 
ζργου, τθν υπ’αρικμ. 5/2021 Διακιρυξθ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του διαγωνιςμοφ και διαπίςτωςε ότι για τον 
παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε μία (1) προςφορά ωσ κάτωκι: 

α/
α 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΦΟΡ
Α ΕΘΔΘ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΚΑΣΑΘΕΘ 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΚΑΣΑΘΕΘ 

ΕΝΣΤΠΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

1 KARL STORZ MON ΕΡΕ 211491 
25/2/2021 
15:14:27 

5054/26-2-2021 

 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ διαπίςτωςε τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κατατζκθκαν ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΣΑ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 
Β) ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι εξζταςε το φάκελο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ και διαπίςτωςε ότι: 
1. Η εταιρεία προςφζρει Ζνα (1) Βιντεολαρυγγοςκόπιο με τροχιλατθ οκόνθ τθσ εταιρείασ 
KARL STORZ όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν τεχνικι του προςφορά. 
Η Επιτροπι κάνει δεκτι τθν Τεχνικι Ρροςφορά τθσ ανωτζρω εταιρείασ διότι κατατζκθκε 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ.5/2021 Διακιρυξθσ και προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ 
και βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ. 
Αναλυτικά θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου αλλά και θ Συνολικι βακμολογία 
(ΣΒ) τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

i  = 1 

Να περιλαμβάνεται φορθτό ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ με οκόνθ υψθλισ 

ευκρίνειασ TFT  περίπου 7 ιντςϊν με τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

10% 100 10 

         Να παρζχει εικόνα υψθλισ 
ανάλυςθσ, περ. 1280 x 800 pixels. 

         Να μποροφν να ςυνδεκοφν 
ταυτόχρονα δφο τφποι 

βιντεοενδοςκοπίων, με εφκολθ 
εναλλαγι μεταξφ των δφο μζςων. 

         Να διακζτει εξόδουσ USB και 
HDMI για ςφνδεςθ με εξωτερικι οκόνθ. 

         Να ζχει δυνατότθτα καταγραφισ 
εικόνων και βίντεο ςε κατάλλθλο μζςο 

αποκικευςθσ και δυνατότθτα 
αναπαραγωγισ αυτϊν. 

         Να ζχει δυνατότθτα μεταφοράσ 
των δεδομζνων ςε USB flash drive για 

αρχειοκζτθςθ. 

         Να διακζτει επαναφορτιηόμενθ 
μπαταρία, με μζγιςτο χρόνο λειτουργίασ 

ζωσ 2 ϊρεσ και ςχετικι ζνδειξθ του 
εναπομείναντα χρόνου. Να μπορεί 
επίςθσ να λειτουργεί και κατά τθ 

φόρτιςθ. 
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Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

         Να διακζτει ειδικι προςταςία από 
τα υγρά και να είναι κατάλλθλο για 

επιφανειακι απολφμανςθ. 

i  = 2 

Να περιλαμβάνονται δφο 
βιντεολαρυγγοςκόπια: α) με λάμα 

τφπου MACINTOSH No 4 & β) με λάμα 
τφπου MACINTOSH No 3 με τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

10% 100 10 

         Να διακζτει εργονομικι λαβι 

         Να είναι τεχνολογίασ CMOS και να 
διακζτει ενςωματωμζνθ πθγι φωτιςμοφ 

τεχνολογίασ LED. 

         Το άκρο τθσ λάμασ να είναι ορατό 
ςτθν εικόνα για καλφτερο 

προςανατολιςμό. 

         Να είναι κατάλλθλο και για άμεςθ 
λαρυγγοςκόπθςθ. 

         Να ζχει δυνατότθτα καταγραφισ 
εικόνων και βίντεο με το πάτθμα ενόσ 

πλικτρου. 

i  =  
3 

Να περιλαμβάνεται 
βιντεολαρυγγοςκόπιο με λάμα 
δφςκολθσ διαςωλινωςθσ με τα 

ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

12% 100 12 

Να διακζτει λάμα υψθλισ κυρτότθτασ 
ϊςτε να επιτρζπει τθ διαςωλινωςθ ςε 

δφςκολεσ ανατομικζσ περιπτϊςεισ 
αςκενϊν όπωσ C&L III και IV. 

Να είναι τεχνολογίασ CMOS και να 
διακζτει ενςωματωμζνθ πθγι φωτιςμοφ 

τεχνολογίασ LED. 

Το άκρο τθσ λάμασ να είναι ορατό ςτθν 
εικόνα για καλφτερο προςανατολιςμό. 

Να ζχει δυνατότθτα καταγραφισ 
εικόνων και βίντεο με το πάτθμα ενόσ 

πλικτρου. 

i  =  
4 

Τα βιντεολαρυγγοςκόπια να είναι 
πολλαπλϊν χριςεων ϊςτε να είναι 

κατάλλθλα για απλό ι μθχανικό 
κακαριςμό και απολφμανςθ - 

αποςτείρωςθ με τισ μεκόδουσ αερίου 
πλάςματοσ. 

10% 100 10 

i  =  
5 

Το ςφςτθμα να μπορεί να εμπλουτιςτεί 
και αναβακμιςτεί με τθν προςαρμογι 

άλλων τφπων βιντεολαρυγγοςκοπίων με 
λάμεσ τφπου MACINTOSH μεγζκθ 0, 2 

και τφπου MILLER μεγζκθ 0, 1 όπωσ και 
με βιντεοάκαμπτο ενδοςκόπιο για 

8% 100 8 
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Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

περιπτϊςεισ αςκενϊν βαριατρικισ ι 
αςκενϊν με μικρό άνοιγμα ςτόματοσ ι 

με πρόβλθμα ςτθν αυχενικι ςπονδυλικι 
ςτιλθ. 

i  =  
6 

Στο ςφςτθμα να μπορεί να ςυνδεκεί 
κεφαλι κάμερασ για τθν προςαρμογι 

εφκαμπτων ινοπτικϊν ενδοςκοπίων και 
άκαμπτων ενδοςκοπίων με 

προςοφκάλμιο, κατάλλθλων για 
διαςωλινωςθ. 

6% 100 6 

i  =  
7 

Στο ςφςτθμα να μποροφν να ςυνδεκοφν 
βιντεολαρυγγοςκόπια και 

βιντεοεφκαμπτα διαςωλινωςθσ μιασ 
χριςθσ.  

6% 100 6 

i  =  
8 

Να περιλαμβάνεται τροχιλατο 
τοποκζτθςθσ του μόνιτορ με φψοσ περ. 
120 cm. Να διακζτει: ακτινωτι βάςθ με 

ρόδεσ, καλάκι. 

8% 100 8 

i  =  
9 

Χρόνοσ ποςοτικισ και ποιοτικισ 
Παράδοςθσ: 90 θμζρεσ 

3% 100 3 

i  =  
10 

Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ 
χριςτεσ (ιατροφσ – φυςικοφσ – 

τεχνολόγουσ) και τουσ τεχνικοφσ ΒΙΣ: 
δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, 

προςφερόμενα βοθκιματα, 
προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και 

αρικμόσ ατόμων (τεχνικοί – χριςτεσ) 
που προτείνεται να εκπαιδευτοφν, 

πρόταςθ για τθν επανάλθψθ τθσ αρχικισ 
εκπαίδευςθσ άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ 

κατά τθν διάρκεια εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ, πρόταςθ για περιςςότερεσ 
τθσ μιασ εκπαιδεφςεωσ ςε προςωπικό 

(χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντόσ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ 

προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν λιξθ του 
διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν 

οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ 
ΑΝΕΥ ΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. (ΒΛ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε) 

4% 100 4 

i  =  
11 

Περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ: 
Διάρκεια τουλάχιςτον 2 ζτθ (Βλ. ενότθτα 

Β) 
15% 100 15 
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Α/Α ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

i  = 
12 

Περίοδοσ πλιρουσ ςυντιρθςθσ – 
επιςκευϊν: ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ 

μετά τθν πϊλθςθ (aftersales service) 
δθλ. εγγφθςθ εξαςφάλιςθσ 

ανταλλακτικϊν πζραν τθσ δεκαετίασ από 
τθν οριςτικι παραλαβι, προτεινόμενεσ 

ποινικζσ ριτρεσ ςτθν διάρκεια τθσ 
περιόδου ςυντιρθςθσ και χρόνοσ 

προςζλευςθσ τεχνικϊν ςε περίπτωςθ 
κλιςθσ βλάβθσ. (Βλ. αναλυτικά 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β) 

8% 100 8 

          

  
ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΑΘΜΙΜΕΝΘ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ   
  100 

Δεδομζνου ότι ςτον παρόντα διαγωνιςμό κατατζκθκε εξαρχισ μια προςφορά και 
λαμβάνοντασ υπόψθ το άρκρο 100, παρ. 4 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 3.1 τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ, παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τον οριςμό 
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν για τθν ςυνζχιςθ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
Στθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων    
2. Ραγκάκθ Ευμορφία   
3. Μιχαθλίδθσ Ηρακλισ 

ΑΠΟΦΑΘ   ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ», 

2. Το άρκρο 7 του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81/4-4-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα,  

3. Τον Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

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

4. Τθν υπ’αρικμ.090/27-4-2020 πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με τίτλο: «Ενίςχυςθ 

των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Ρεριφζρεια Θεςςαλίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από 

τθν επιδθμία COVID-19  και για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ του πλθκυςμοφ ςε ανκεκτικζσ 

υπθρεςίεσ υγείασ», 

5. Τθν υπ’αρικμ. 670/30/21-8-2020 Απόφαςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΙ546907Φ-

8ΝΩ) του ΓΝ Τρικάλων με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για το είδοσ 

«ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΟΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ ΟΘΟΝΗ»,  

6. Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του 

Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςθ των 

Υπθρεςιϊν Υγείασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από τθν επιδθμία COVID-10 του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Τρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 
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«Ρεριφερειακό επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό 

MIS 5070651.  

7. Τθν υπ’αρικμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ) ζγκριςθσ διενζργειασ 

του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων του ΥΡΟΕΓΟΥ 5 «Ρρομικεια και 

εγκατάςταςθ ενόσ (1) Βιντεολαρυγγοςκοπίου με τροχιλατθ οκόνθ για τθν ΜΕΘ, δφο (2) 

φορθτϊν αναπνευςτιρων για τθν ΜΕΘ και ενόσ (1) φορθτοφ αναπνευςτιρα για τον 

μαγνθτικό τομογράφο» ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  149.400,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ για ζνα ζτοσ των ανωτζρω 

προμθκειϊν και των δικαιωμάτων προαίρεςθσ τθσ υπθρεςίασ ςυντιρθςθσ , ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του ΕΣΡΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5070651,με τουσ κανόνεσ / νομοκεςία περί 

τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ 

8. Τθν υπ’αρικμ.πρωτ.5/2021 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ: 21PROC008119416). 

9. Το υπ’αρικμ. πρωτ. 6926/22-3-2021 Πρακτικό Επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν για τθν προμικεια 

«ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟΤ ΜΕ ΣΡΟΧΘΛΑΣΘ ΟΘΟΝΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΜΕΘ». 

10. Το γεγονόσ ότι για τον ανωτζρω διαγωνιςμό (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105144) κατατζκθκε μία μόνο 
προςφορά.  

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 
                Τον οριςμό θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ με  
                Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105144 (Α. ΔΙΑΚ. 5/2021, ΤΜΗΜΑ 1) για τθν προμικεια «ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟΤ ΜΕ 
                ΣΡΟΧΗΛΑΣΗ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΘ» τθν Παραςκευι 26/3/2021 και ϊρα 8:00π.μ.  

Ο  ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΘΓΟΡΙΟΤ 

                                                       ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Αξιολόγθςθσ Οικονομικισ προςφοράσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ ςφμβαςθσ 
άνω των ορίων για τθν «Προμικεια & Εγκατάςταςθ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 
ΣΜΘΜΑ 1: ΒΙΝΣΕΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΙΟ ΜΕ ΣΡΟΧΘΛΑΣΘ ΟΘΟΝΘ για τθν ΜΕΘ» με αρικμό 
Διακιρυξθσ 5/2021  (Α/Α ΕΘΔΘ 105144) 

 
τα Σρίκαλα τθν Παραςκευι 26 Μαρτίου 2021 και ϊρα 8:00 π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο 
Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 7027/23-3-
2021 πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ 
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3869/12-2-2021 (ΑΔΑ: Ω05Τ46907Φ-Γ4Γ) 
Απόφαςθ Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι: 
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων (Δ/ντθσ Ακτινοδιαγνωςτικισ)     
2. Ραγκάκθ Ευμορφία (Επιμ. Α Εντατικολ.)    
3. Μιχαθλίδθσ Ηρακλισ (Επιμ. Α Αναιςκθςιολογίασ)  
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και 
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ, Τθν υπ’ αρ. πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ: 
6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του Ρεριφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS 5070651, τθν 
υπ’αρικμ. 55/3/28-1-2021 Απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: ΩΤΟΤ46907Φ-ΙΧ)  με τθν οποία εγκρίκθκε 
θ διενζργεια του ΥΡΟΕΓΟΥ 5 με ςυντομευμζνεσ προκεςμίεσ λόγω επειγουςϊν 
καταςτάςεων εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του 
ζργου, τθν υπ’αρικμ. 5/2021 Διακιρυξθ, το υπάρικμ. Ρρωτ. 6926/22-3-2021 πρακτικό 
επιτροπισ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ, τθν 
υπ’αρικμ. πρωτ. 6993/22-3-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΝΟ469+0Φ-ΗΜ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ 
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016  
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προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ εταιρείασ 
KARL STORZ MON ΕΡΕ και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκε ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ 
διακιρυξθσ. Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ πίνακεσ Ρ1 και Ρ2 
κατζγραψε τισ τιμζσ ωσ κάτωκι: 
 
1. KARL STORZ MON ΕΠΕ 
Προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ για το είδοσ (Π):   18.521,00€ 

Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ χωρίσ ΦΠΑ (Σ): 1.852,00€ 

υνολικι Σιμι πλιρουσ υντιρθςθσ Επιςκευισ μετά τθν 
λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, χωρίσ ΦΠΑ ()  14.816,00€ 

Ζτθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ρ):    2 ζτθ 
 
Στθ ςυνζχεια θ επιτροπι λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανωτζρω τιμζσ, τθν βακμολογία επί των 
τεχνικϊν προςφορϊν προχϊρθςε ςτθν βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με τθν 
ενότθτα 2.3.2 τθσ διακιρυξθσ. 
Ειδικότερα, θ επιτροπι προχϊρθςε ςτον υπολογιςμό τθσ ανθγμζνθσ τιμισ φγκριςθσ (Λ) 
ςφμφωνα με τον τφπο: 

Λj = 
Συνολικι τιμι προςφοράσ (KJ) 

Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ (ΣΒj) 
(ΤΥΡΟΣ 3) 

Ππου 
KJ θ Συνολικι Τιμι Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, θ οποία δίδεται από τον τφπο: 
KJ= ΠJ+ j*0,75 = ΠJ + *Σ1J*(10-ρJ)+ *0,75 (ΣΤΠΟ 4) 

  KARL STORZ MON ΕΠΕ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΧΝΙΚΘ (Β)* 100 

ΣΙΜΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ (Π) 18.521,00€ 

ΣΙΜΘ ΕΣΘΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ (Σ) 1.852,00€ 

ΕΣΘ ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (ρ) 2 

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΛΘΡΟΤ ΤΝΣΘΡΘΘ () 14.816,00 

    

ΤΝΟΛΙΚΘ ΣΙΜΘ ΠΡΟΦΟΡΑ (Κ) 29633 

ΑΝΘΓΜΕΝΘ ΣΙΜΘ ΤΓΚΡΙΘ (Λ)  (ΣΤΠΟ 3) 296,33 

* Θ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ προζκυψε κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν (βλ. τo υπ’αρικμ. πρωτ. 6926/22-3-2021 πρακτικό αξιολόγθςθσ 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν) 
Με βάςθ τα ανωτζρω θ επιτροπι προτείνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ «Ενόσ 
Βιντεολαρυγγοςκοπίου με τροχιλατθ οκόνθ για τθν ΜΕΘ» του οίκου KARL STORZ κακϊσ 
και τθν ανάκεςθ του πρϊτου ζτουσ ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ ςτθν εταιρεία KARL STORZ MON ΕΠΕ. 
Στθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν (Διαγωνιςμοί) για τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 
ΣΑ  ΜΕΛΘ  ΣΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
1. Ρερίφανοσ Σπυρίδων    
2. Ραγκάκθ Ευμορφία   
3. Μιχαθλίδθσ Ηρακλισ 
 

Σν Δ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , αθνύ έιαβε ππόψε ηα παξαπάλω  

ΑΔΑ: ΩΙΕΒ46907Φ-ΑΞΤ



Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  
                                     Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθωλα   
- Δπικςπώνει  ηην  απιθμ. ππωη. 6993/22-3-2021  (ΑΓΑ: Ψ4ΝΟ46907Φ-ΗΜΡ) 

Απόθαζη Γιοικηηή πεπί οπιζμού ημεπομηνίαρ αποζθπάγιζηρ οικονομικών 
πποζθοπών. 

- Δγκπίνει ωρ έσει ηο  ππακηικό αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ, 
ηεσνικών και οικονομικών πποζθοπών ηος ΤΠΟΔΡΓΟΤ 5 ΣΜΗΜΑ 1 «Ππομήθεια 
και εγκαηάζηαζη Βινηεολαπςγγοζκοπίος με ηποσήλαηη οθόνη για ηην ΜΔΘ» με 
απ. διακ. 5/2021 (Α/Α ΔΗΓΗ 105144) ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 
2014-2020. 
 

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

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Κωλζηαληίλνο Π. Γξεγνξίνπ 

Σα κέιε  Η γξακκαηέαο  ηνπ πκβνπιίνπ 

Παναγιώηος Γεώπγιορ  

Γιαννακόρ  Κωνζηανηίνορ   

Μςλωνάρ ηέθανορ  

Κόζςβα ηαςπούλα Παπαβαζιλείος ηςλιανή 
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