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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 5ης-8-2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ B4: Υποβολή προς έγκριση του με αριθ. πρωτ. 12650/05-8-2021 πρακτικού αξιολόγησης της 

Επιτροπής Ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. 12256/29-07-2021  Ένσταση της 

εταιρείας «BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ  ΑΕΒΕ.» κατά της με αριθ. 2021-22/Σ Διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 

33695000-8 προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.995,52 € με ΦΠΑ, για τις ετήσιες ανάγκες του 

ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους 

και συνολική δαπάνη 49.991,04€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του  Πίνακα 

Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2021 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 

1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12650/05-08-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 

της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΣΧΕΤ:  

O.ν 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και οι τροποποιήσεις αυτού 

Οι διατάξεις του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» Η με αριθ. 

Β13/17Η ΣΥΝ/14-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΞ46906Ι-Ρ2Μ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου έγκρισης του τέταρτου υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού  έτους 2021 

Η με αριθ. 69/20-01-2021 (ΑΔΑ: Ω8Κ546906Ι-39Ν) ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί 

ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. 

ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ στο πλαίσιο του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του 

διαχειριστικού έτους 2021. 

Το με αριθ. πρωτ. 2823/23-2-2021 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών 

Το με αριθ. πρωτ. 6940/28-04-21 έγγραφό του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

Το με αριθ. πρωτ. 10327/24-06-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών- τεχνοοικονομικής μελέτης της 

αρμόδιας επιτροπής. 

Η υπ’ αριθ. 2021-22/Σ  23-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008974089) Διακήρυξη συνοπτικού τακτικού 

διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια του είδους «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.995,52 € με ΦΠΑ, για τις ετήσιες 

ανάγκες του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους 
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και συνολική δαπάνη 49.991,04€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του  Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2021.         

H υπ’ αριθ. πρωτ. 12256/29-07-2021  ένσταση  της  εταιρείας  BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ  ΑΕΒΕ - Παραγωγή, 

Εισαγωγή & Εμπορία Υγειονομικού Υλικού - Δρέπανο Αχαΐας, ΤΚ: 265 04 - τηλ: 2610992707.   

Η υπ’  αριθ. 1092/29-07-2021  (ΑΔΑ:6ΔΩΒ46906Ι-ΟΝΡ) Πράξη Διοικητή περί συγκρότησης επιτροπής 

ενστάσεων 

Το με αριθ. Πρωτ. 12650/05-8-2021 Πρακτικό της επιτροπής Ενστάσεων 

 

       Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε το με αρ. πρωτ.12650/05-8-2021 πρακτικό 

αξιολόγησης της Επιτροπής Ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. 12256/29-07-2021  Ένσταση της 

εταιρείας «  BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ  ΑΕΒΕ.» κατά της με αριθ. 2021-22/Σ Διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.995,52 € με ΦΠΑ, για τις ετήσιες ανάγκες του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με 

δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και συνολική δαπάνη 49.991,04€, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής, στο πλαίσιο του  Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2021, 

το οποίο έχει ως εξής: 

      «..Η επιτροπή μελέτησε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, καθώς και ότι η συγκεκριμένη ένσταση της 

εταιρείας: «BBD Νικ. Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ» υποβλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα καταβάλλοντας παράβολο 

120 ευρώ, καθώς επίσης ότι σύμφωνα με το : 

Άρθρο 54 : Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) : 

4. «Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν 

μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού 

σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως 

αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω 

μνεία επιτρέπεται, κατ΄εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσδιορισμένη και 

κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ΄εφαρμογή της παρ.3. Η εν λόγω μνεία 

συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο». 

Άρθρο 56: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ):  

1. «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση 

δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον 

οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από συγκεκριμένο 

οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους 

ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 
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Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ένας 

οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι 

διαπιστευμένος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου». 

2. «Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών 

προθεσμιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν 

τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους 

όρους εκτέλεσης της σύμβασης».  

Άρθρο 82: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) : 

1. «Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά 

ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες 

αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη-μέλη. 

Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 

ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 

εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 

προυπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 

πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας». 

Δεδομένων των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «BBD Νικ. 

Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ.» κατά της αριθμ. Β4/Συν16ης/30ης-6-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου. ...»  

       Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον εν λόγω 

διαγωνισμό ορίστηκε η Πέμπτη 05-08-2021 και έχουν ήδη κατατεθεί πέντε (5) προσφορές.  

 

     Λαμβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά: 

1. Mε την έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 12650/05-8-2021 πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής 

Ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. 12256/29-07-2021  Ένσταση της εταιρείας «BBD NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ  

ΑΕΒΕ.» κατά της με αριθ. 2021-22/Σ Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.995,52 € με 

ΦΠΑ, για τις ετήσιες ανάγκες του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με 

τους ίδιους όρους και συνολική δαπάνη 49.991,04€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του  Πίνακα 

Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών έτους 2021 
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2. Με την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «BBD Νικ. Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ.» κατά της με αριθ. 2021-22/Σ 

Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 

33695000-8 (ΑΔΑΜ: 21PROC008974089) 

3.Με την άμεση  επικύρωση της απόφασή σας.» 

                  

                                                    

2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 12650/05-8-2021 πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής 

Ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. 12256/29-07-2021  Ένσταση της εταιρείας «BBD 

NIK. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ  ΑΕΒΕ.» κατά της με αριθ. 2021-22/Σ Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 24.995,52 € με ΦΠΑ, για τις ετήσιες ανάγκες του ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», με δικαίωμα 

προαίρεσης για ένα ακόμα έτος με τους ίδιους όρους και συνολική δαπάνη 49.991,04€, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, στο πλαίσιο του  Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών έτους 2021. 

2. Την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «BBD Νικ. Λαϊνιώτης ΑΕΒΕ.» κατά της με αριθ. 2021-

22/Σ Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» CPV: 33695000-8 (ΑΔΑΜ: 21PROC008974089). 

3. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.                                              

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 ΑΛΜΟΧΑΜΑΝΤ ΙΩΣΗΦ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 ΒΟΥΝΤΖΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΘΑ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

                                                                              

 

 

  

Ακριβές απόσπασμα 
η α.α.Γραμματέας του Δ.Σ. 
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