
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ              

Της υπ’ αριθμ. 40ης/17-10-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 

  
Στα Τρίκαλα σήμερα την 17η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και 

ώρα 8.30 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, 

μετά την αριθμ. πρωτ: 25717/14-10-2022  πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε  Τακτική  συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο αποτελούμενο από τον  Αντιπρόεδρο  του Δ.Σ., κ. Παναγιώτου Γεώργιο , 

τον κ. Γιαννακό Κωνσταντίνο- τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος , 

την κ. Κόσυβα Σταυρούλα- τακτικό μέλος  και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής-   

Γραμματέως του ΔΣ.  

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του  

ΑντιΠροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , κ. Παναγιώτου Γεωργίου, αποφάσισε τα 

παρακάτω σύμφωνα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται 

στην πρόσκληση: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  663      
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού επαναξιολόγησης της ένστασης της εταιρείας 
ΤΕΧΝΟΙΑΤΡΙΚΗ –ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ &ΣΙΑ σε συνέχεια της αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για προμήθεια «Μηχάνημα συνεχών 
μεθόδων Αιμοδιήθησης- ΜΕΘ»-ΥΠΟΕΡΓΟ 11.   
 
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.: 

1. Η αριθμ. Πρωτ. 25406/11-10-2022 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με 
έγκριση πρακτικού επαναξιολόγησης της ένστασης της εταιρείας 
ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ  σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 
ΑΑ29/15-3-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ» στο πλαίσιο του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 για την Προμήθεια «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων 
Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
60.310,00€ με ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020  με κωδ. 
MIS 5022174, με τους κανόνες / νομοθεσία περί έκτακτης συνθήκης λόγω 
κορωνοϊού» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση 

των Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174  

3. Την υπ’αριθμ.310/13/5-5-2017 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΙ5Θ46907Φ-6Γ9) του ΓΝ 

Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια 

ΑΔΑ: 60Β546907Φ-Η0Ο



«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ 2)»  

4. Tην υπ΄αριθμ. 178/7/28-2-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46907Φ-Υ1Ν) του ΓΝ 

Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2 

5. Την υπ’αριθμ. 2492/10-7-2019 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση 

διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» Α/Α 6 της 

πράξης με MIS 5022174 

6. Την υπ’αριθμ. 660/21/22-7-2019 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω9ΥΟ46907Φ-ΧΩΙ) του ΓΝ 

Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού και η σχετική 

διακήρυξη. 

7. Την υπ’αριθμ. 22931/2019 Διακήρυξη (ΤΜΗΜΑ 2, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 71569) 

8. Την υπ’αριθμ. 4844/19-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με την 

1η τροποποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5022174 και την διάσπαση του Υποέργου 

6 στα Υποέργα 9, 10 & 11 ως εξής: ΥΠΟΕΡΓΟ 9: Μικροσκόπιο Συμπαρατήρησης, 

ΥΠΟΕΡΓΟ 10: Υπερηχοτομογράφος με τεχνική ελαστογραφίας, ΥΠΟΕΡΓΟ 11: 

«Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2» 

9. Την υπ’αριθμ. 52/3/6-2-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΕ7Ν46907Φ-ΣΥ2) πρακτικού 

αξιολόγησης  οικονομικών προσφορών του τμήματος 2 «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων 

Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2» σύμφωνα με το οποίο i) ματαιώνεται η διαδικασία 

σύναψης σύμβασης του Τμήματος 2 της υπ’άριθμ.22931/2019 Διακήρυξης καθώς η 

οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, και 

ii) αποφασίζεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ΤΜΗΜΑ 2: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2 με τους ίδιους 

όρους. 

10. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 1016/26-3-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Θεσσαλίας σχετικά με 

«Προώθηση έργων Εξοπλισμών Υγείας που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ.Θ στο 

πλαίσιο και με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω 

κορωνοϊού» 

11. Τις υπάριθμ. Πρωτ. 1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίους της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

σχετικά με «Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19» & «Ειδική 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 – Νεότερες 

διευκρινίσεις» αντίστοιχα. 

12. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με: «Ειδικά Ζητήματα 

ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 

υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της 

διασποράς του» 

13. Tην υπ΄αριθμ. 307/13/4-5-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

6H3Λ46907Φ-ΟΤΖ) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία αποφασίστηκε η Προώθηση του 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 με συντομευμένες προθεσμίες  λόγω επειγουσών καταστάσεων εξαιτίας 

της πανδημίας του κορωνοϊού.  
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14. Tην υπ΄αριθμ. 357/17/20-5-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

Ψ9ΨΕ46907Φ-ΗΑΡ) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 

15. Την υπ’αριθμ. 18/2020 Επαναπροκήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του 

εξοπλισμού «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2»   

16. Την υπ’αριθμ. 865/38/15-10-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΛΙΖ46907Φ-ΝΤΦ)  σύμφωνα 

με την οποία i) ματαιώνεται η υπ’άριθμ. 18/2020 Επαναπροκήρυξη καθώς 

απορρίφθηκαν οι υποβληθείσες προσφορές, και ii) αποφασίζεται η επανάληψη του 

ανωτέρω διαγωνισμού για την προμήθεια του εξοπλισμού «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» με τους ίδιους όρους. 

17. Την υπ’αριθμ. 917/39/30-10-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ) έγκρισης 

πρακτικών ενστάσεων με την οποία απορρίπτονται οι ενστάσεις και εμμένει στην 

υπ’αριθμ. 865/38/15-10-2020 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων. 

18. Την υπ’αριθμ. Ν12/3-2-2021 Απόφαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ επί της αίτησης ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ που κατέθεσε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής. 

19. Την υπ’αριθμ. 5097/26-2-2021 ΠΡΑΞΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ σύμφωνα 

με την οποία διαβιβάζεται η υπ’αριθμ. ΑΚ 123/16-11-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ που 

κατέθεσε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  και ορίζεται η 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ως δικάσιμος αυτής. 

20. Την υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας (αριθμ. 

πρωτ. 8853/4-4-2022) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης της «ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – 

Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και σύμφωνα με την οποία: i) Ακυρώνεται η υπ’αριθμ. 

917/39/30-10-2020 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων περί εγκρίσεως του από 23/10/2020 

πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και ii) Αναπέμπεται η υπόθεση στην 

Διοίκηση για νέα νόμιμη, κατά το σκεπτικό, κρίση της υπ’αριθμ. 25947/22-10-2020 

ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

21. Tην υπ΄αριθμ. 325/21/20-5-2022 Απόφαση  ΔΣ  του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: 9Λ5Ψ46907Φ-

Η97), με την οποία 1) ακυρώνεται η υπ’αριθμ. 917/39/30-10-2020 Απόφαση ΔΣ 

έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο του 

Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 18/2020 για την Προμήθεια και 

εγκατάσταση «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2» 2) 

αναπέμπεται η υπόθεση στην Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για νέα νόμιμη κρίση επί 

της υπ’αριθμ. 25947/22-10-2020 ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά το σκεπτικό της υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 Απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας και 3) αποφασίζεται να διαβιβαστεί 

αίτημα παράτασης ισχύος των προσφορών προς τους οικονομικούς φορείς. 

22. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 13712/27-5-2022 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών 

(Διαγωνισμοί) προς τις εταιρείες ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ και 

ΜΠΑΞΕΤΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ εάν δέχονται να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους για 

12 μήνες 
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23. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 14485/3-6-2022 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ με το οποίο αποδέχεται την παράταση ισχύος των 

προσφορών για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 

24. Το γεγονός ότι η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν απάντησε στο ανωτέρω αίτημα 

εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος. 

25. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 15284/15-6-2022 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ με το οποίο παρέτεινε εκ νέου την προσφορά της έως την 

16/6/2023.  

26. Το από 7/10/2022 πρακτικό επιτροπής επαναξιολόγησης της ένστασης που κατέθεσε η 

εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ 

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών σας διαβιβάζουμε το από 7/10/2022 πρακτικό 

επαναξιολόγησης της ένστασης και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Επαναξιολόγησης της ένστασης που κατέθεσε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & 

ΣΙΑ ΙΚΕ, επί της υπ’αριθμ.865/38/15-10-2020 Απόφασης ΔΣ έγκρισης πρακτικού 

αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών) στο πλαίσιο του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» με 

αριθμό Επαναπροκήρυξης 18/2020  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Στα Τρίκαλα την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε στο Γραφείο 

Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.14622/7-6-

2022 πρόσκληση μελών 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 διαγωνισμού και παρευρέθηκαν οι: 

1. ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ(Αναπληρωματικό μέλος) 

2. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τακτικό μέλος) 

3.  ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (Τακτικό μέλος) 

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία 

και αφού έλαβε υπόψη της: 

1. την υπ΄αριθμ.307/13/4-5-2020 (ΑΔΑ: 6Η3Λ46907Φ-ΟΤΖ) Απόφαση ΔΣ του 

Νοσοκομείου, σχετική με την προώθηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 λόγω της έκτακτης 

συνθήκης περί κορωνοϊού,  

2. την  υπ΄αριθμ.357/17/20-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΨΕ46907Φ-ΗΑΡ) Απόφαση ΔΣ του 

Νοσοκομείου σχετική με έγκριση του σχεδίου διακήρυξης για την δημοσίευση του 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11,  

3. την υπ΄αριθμ.18/2020 Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού,  

4. Την υπ’αριθμ.865/38/15-10-2020 Απόφαση ΔΣ  έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, 

5. Την υπ’αριθμ.πρωτ.25947/22-10-2020 ΕΝΣΤΑΣΗ επί της υπ’αριθμ.865/38/15-10-2020 

Απόφασης ΔΣ που κατέθεσε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 

ΑΔΑ: 60Β546907Φ-Η0Ο



6. Την υπ’αριθμ. 917/39/30-10-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ) έγκρισης 

πρακτικών ενστάσεων με την οποία απορρίπτονται οι ενστάσεις και εμμένει στην 

υπ’αριθμ. 865/38/15-10-2020 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων. 

7. Την υπ’αριθμ. Ν12/3-2-2021 Απόφαση του ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΣ επί της αίτησης ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ που κατέθεσε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής. 

8. Την υπ’αριθμ. 5097/26-2-2021 ΠΡΑΞΗ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ σύμφωνα 

με την οποία διαβιβάζεται η υπ’αριθμ. ΑΚ 123/16-11-2020 ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ που 

κατέθεσε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ  και ορίζεται η 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ως δικάσιμος αυτής. 

9. Την υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας (αριθμ. 

πρωτ. 8853/4-4-2022) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης της «ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – 

Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και σύμφωνα με την οποία: i) Ακυρώνεται η υπ’αριθμ. 

917/39/30-10-2020 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων περί εγκρίσεως του από 23/10/2020 

πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και ii) Αναπέμπεται η υπόθεση στην 

Διοίκηση για νέα νόμιμη, κατά το σκεπτικό, κρίση της υπ’αριθμ. 25947/22-10-2020 

ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

10. Tην υπ΄αριθμ. 325/21/20-5-2022 Απόφαση  ΔΣ  του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: 9Λ5Ψ46907Φ-

Η97), με την οποία 1) ακυρώνεται η υπ’αριθμ. 917/39/30-10-2020 Απόφαση ΔΣ 

έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο του 

Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 18/2020 για την Προμήθεια και 

εγκατάσταση «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2».και 2) 

αναπέμπεται η υπόθεση στην Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων για νέα νόμιμη κρίση επί 

της υπ’αριθμ. 25947/22-10-2020 ένστασης της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά το σκεπτικό της υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 Απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας 

11. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 13712/27-5-2022 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών 

(Διαγωνισμοί) προς τις εταιρείες ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ και 

ΜΠΑΞΕΤΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ εάν δέχονται να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους για 

12 μήνες 

12. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 14485/3-6-2022 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ 

ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ με το οποίο αποδέχεται την παράταση ισχύος των 

προσφορών για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 
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13. Το γεγονός ότι η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν απάντησε στο ανωτέρω αίτημα 

εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος 

14. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Παρέλαβε την ένσταση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ και τις 

προσφορές των εταιρειών προκειμένου να προβεί στην επανεξέταση τους και στη συνέχεια 

έλυσε την συνεδρίαση. 

Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 όπου ενημερώθηκε ότι η 

εταιρεία ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΙΚΕ με το υπ’αριθμ. πρωτ. 15284/15-6-2022 

έγγραφό της παρέτεινε εκ νέου την προσφορά της έως την 16/6/2023.  

Στη συνέχεια η επιτροπή συνεδρίασε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και λαμβάνοντας 
υπόψη την ένσταση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ και την 
προσφορά της εταιρείας, το σκεπτικό της υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 Απόφασης του 
3μελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας και την υπ’αριθμ. 325/21/20-5-2022 Απόφαση  ΔΣ  
του ΓΝ Τρικάλων και κατέληξε στα κάτωθι: 
1) Σχετικά με την Τεχνική προδιαγραφή με α/α 14 «Τοποθέτηση σετ φίλτρων» η 

επιτροπή επανεξέτασε το λεκτικό της τεχνικής προσφοράς και τα έγγραφα που την 
τεκμηριώνουν και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνεται στην τεχνική προδιαγραφή που είχε 
τεθεί με την υπ΄άριθμ. 18/2020 Επαναπροκήρυξη. 

 Επομένως ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ την ένσταση της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ 
ΙΚΕ ως προς το σημείο αυτό. 
2) Σχετικά με το μέρος της ένστασης της εταιρείας ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ – Κ. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ 

ΙΚΕ η οποία αφορά την εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ η επιτροπή δεν προέβη σε 
επανεξέταση δεδομένου ότι η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν προχώρησε σε 
παράταση ισχύος της προσφοράς της και επομένως σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της 
Επαναπροκήρυξης 18/2020 η διαδικασία συνεχίζεται μόνο με όσους οικονομικούς 
φορείς παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα 
μέλη της επιτροπής ως κάτωθι προκειμένου να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία. 
ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ(Αναπληρωματικό μέλος) 
2. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Τακτικό μέλος) 
3.  ΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (Τακτικό μέλος) 
 

   
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω   
    Και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα  
Εγκρίνει ως έχει το πρακτικό επαναξιολόγησης της ένστασης της εταιρείας 
ΤΕΧΝΟΪΑΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ  σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-
2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ» στο 
πλαίσιο του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 για την 
Προμήθεια «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2» συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.310,00€ με ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ 2014-2020  με κωδ. MIS 5022174. 
                    
                         Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 

………………………………………………………………………………. 
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                           Ο   ΑντιΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 

 Παναγιώτου  Π. Γεώργιος 
     

Τα μέλη  Η γραμματέας  του Συμβουλίου 

Γιαννακός  Κωνσταντίνος   

Μυλωνάς Στέφανος  

Κόσυβα Σταυρούλα Παπαβασιλείου Στυλιανή 

 
 

ΑΔΑ: 60Β546907Φ-Η0Ο


		2022-10-19T08:02:33+0300
	Athens




