
 

 

ΕΝΣΤΑΣΗ 

(κατ’ άρθρο 127 του ν. 4412/2016) 

 

- της εδρεύουσας στο Δρέπανο Αχαΐας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BBD  ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ 

AEBE», ΑΦΜ 093628458 Α΄ΔΟΥ Πατρών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ 

 

- του εδρεύοντος στην Θεσσαλονίκη (Εθνικής Αντιστάσεως 161) Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ως αναθέτουσας αρχής του Συνοπτικού 

Τακτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης» με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.995,52 € με ΦΠΑ (αρ. διακήρυξης: 2021-22/Σ, ΑΔΑΜ: 

21PROC008974089) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 

- της διακήρυξης του ως άνω Συνοπτικού Τακτικού Διαγωνισμού κατά το μέρος που προβλέπονται 

οι ρητά αναφερόμενες στο μέρος ΙΙΙ, ΙV τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 1 με τίτλο 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΩΡΑΣ» και με α/α 2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 3 ΩΡΩΝ» 

 

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

 

 1. Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο 

της παραγωγής προϊόντων χάρτου αποκλειστικά για ιατρική χρήση, καθώς και στην εισαγωγή και 

εμπορία ιατροτεχνολογικών και επιδεσμικών υλικών. Εδρεύει στην τοπική κοινότητα Δρεπάνου του 

Δήμου Πατρέων του Νομού Αχαΐας, όπου διαθέτει σύγχρονη μονάδα παραγωγής επιφάνειας 2.700 

τετραγωνικών μέτρων περίπου, ενώ απασχολεί 25 εργαζόμενους. Προμηθεύει με ιατρικά είδη 

νοσοκομεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

 2. Το νοσοκομείο προβαίνει στη διενέργεια του ανωτέρω αναφερόμενου διαγωνισμού για 

την προμήθεια μεταξύ άλλων και των ειδών με α/α 1 με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΩΡΑΣ» 
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και με α/α 2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 3 ΩΡΩΝ». Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να καταθέσει 

προσφορά για τα λόγω είδη, καθώς τα εμπορεύεται με επιτυχία σε πλήθος νοσοκομείων 

πανελλαδικά. Ωστόσο, ορισμένες εκ των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών - κατά τον τρόπο 

που διατυπώνονται - δεν είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και καθιστούν ουσιωδώς 

δυσχερή την υποβολή παραδεκτής προσφοράς εκ μέρους της εταιρείας μας. Με άλλα λόγια, 

εμποδίζουν την λυσιτελή συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, άρα και την ισότιμη διεκδίκηση του 

συμβατικού αντικειμένου (ΕΑ ΣτΕ 56/2020, ΣτΕ 1259/2019, 4606/2012, 1987/2011). Συνεπεία 

λοιπόν της θέσπισής τους υφιστάμεθα πρόδηλη βλάβη, αφού ουσιαστικά δεν έχουμε τη 

δυνατότητα να υποβάλουμε παραδεκτή προσφορά και να διεκδικήσουμε το αντικείμενο της 

συναφθησόμενης σύμβασης.  

 3. Με την παρούσα ένσταση ζητούμε την ακύρωση και την απάλειψη ορισμένων εκ των 

ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στα εν λόγω είδη, καθώς δεν έχουν νόμιμο 

έρεισμα και περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε 

προσφορά, η οποία δεν θα απορριφθεί ως τεχνικά ανεπαρκής. Ειδικότερα: 

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. Ως γνωστόν, η αναθέτουσα αρχή είναι κατ’ αρχήν ελεύθερη να διαμορφώνει κατά την 

κρίση της τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης ως προς τα υπό προμήθεια προϊόντα, 

καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ανάγκες της Υπηρεσίας από ποσοτική και ποιοτική 

άποψη (βλ. ΣτΕ 1186/2011). Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να τελούν σε συνάφεια 

προς το αντικείμενο της σύμβασης και προς τον χαρακτήρα της ρυθμιζομένης δραστηριότητας, να 

είναι δε αναγκαίες και πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, αλλά και να μην 

είναι δυσανάλογες σε σχέση με αυτόν. Όσον αφορά την προσφορότητα και αναγκαιότητα όρου 

της διακήρυξης/πρόσκλησης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχεται ως προς την τήρηση της αρχής της 

αναλογικότητας, καθώς θα πρέπει η θεσπιζόμενη με τον όρο αυτόν ρύθμιση να μην είναι προδήλως 

απρόσφορη ή υπερβαίνει προδήλως το απαραίτητο για την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου 

σκοπού μέτρο (ΣτΕ 3804/2014 Ολομ,  ΔΕφΑθηνών 2277/2019 μεταξύ πολλών).  

2. Δεδομένου αυτού είναι βέβαιο ότι ορισμένες εκ των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται 

στην επίμαχη πρόσκληση και αφορούν στα είδη με α/α 1 και α/α 2 δεν είναι αναγκαίες και 

πρόσφορες να επιτύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που οφείλει να επιδιώκει το νοσοκομείο 

https://www.adjustice.gr/osddyddweb/
https://www.adjustice.gr/osddyddweb/
https://www.adjustice.gr/osddyddweb/
https://www.adjustice.gr/osddyddweb/
https://www.adjustice.gr/osddyddweb/
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(διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε 

συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου για αποτελεσματική λειτουργία του 

τμήματος αποστείρωσης). Και τούτο, διότι αυτές οι προδιαγραφές που θα αναφέρουμε κατωτέρω 

δεν έχουν νόμιμη βάση, δε σχετίζονται ούτε επηρεάζουν θετικά την λειτουργικότητα των υπό 

προμήθεια ειδών. Αντιθέτως, θέτουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, 

ενώ είναι και αντιφατικές σε σχέση με τις απαιτήσεις του νοσοκομείου για ομοειδή αγαθά. Τονίζουμε 

ότι, αν δεν απαλειφθούν οι συγκεκριμένες προτεινόμενες προδιαγραφές, μόνο μια εταιρεία 

πανελλαδικά θα είναι σε θέση να προσφέρει τα συγκεκριμένα είδη προς βλάβη του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και βέβαια του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα: 

 

ΙΙΙ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 ΩΡΑΣ»  

 

ΙΙΙ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:  

«ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ  

ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ISO  11138:1-3 ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ» 

 

1. Η διακήρυξη δεν προσδιορίζει με τη δέουσα ακρίβεια την έννοια του «ανεξάρτητου 

φορέα», η οποία άλλωστε δεν απαντάται ούτε στο ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διάταξη 

είναι ασαφής και για να αποκτήσει δεσμευτική ισχύ θα έπρεπε να είχε εξειδικευθεί. Σε διαφορετική 

περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτό να αντιταχθεί σε καλόπιστο διαγωνιζόμενο, κατά παράβαση των 

αρχών του ανταγωνισμού και της παροχής ίσων ευκαιριών (μεταξύ πολλών ΕΑ ΣτΕ 82/2016, 

423/2011, 424/2011, 425/2011, ΔΕφΠειρ ΑΝ 56/2019, ΑΕΠΠ 7μ 10/2020).  

2. Επικουρικά, αν με την ανωτέρω φράση ως «ανεξάρτητος φορέας» νοείται ο 

«κοινοποιημένος οργανισμός» που προβλέπει ως έννοια το ενωσιακό δίκαιο, τότε αυτή η απαίτηση 

δεν έχει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι οργανισμοί 

εκτίμησης της συμμόρφωσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των in vitro διαγνωστικών ειδών 

και των μέσων ατομικής προστασίας προς τις απαιτήσεις της οικείας ενωσιακής νομοθεσίας 

(Κανονισμός ΕΕ 2017/745, Κανονισμός ΕΕ 2017/746 και Κανονισμός ΕΕ 2016/425). Ωστόσο, οι 

βιολογικοί δείκτες δεν εμπίπτουν σε καμμία εκ των ανωτέρω κατηγοριών. Επομένως, σε 

καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση, από τον κατασκευαστή, πιστοποίησης της 

συμμόρφωσης με το ΕΝ 11138 για τους βιολογικούς δείκτες, από ανεξάρτητο 
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κοινοποιημένο οργανισμό,  όπως εσφαλμένα υπολαμβάνεται από την πληττόμενη προδιαγραφή, η 

οποία για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να απαλειφθεί.  

3. Επικουρικά, προβάλλουμε ότι προς απόδειξη της συμμόρφωσης με το ΕΝ 11138 δεν είναι 

νόμιμο να ζητείται μόνο έγγραφο από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό, αλλά ότι θα πρέπει να 

προβλέπεται η δυνατότητα απόδειξης της πληττόμενης προδιαγραφής και με άλλα πρόσφορα 

αποδεικτικά μέσα. Ειδικότερα, εφόσον ο κατασκευαστής είναι πιστοποιημένος από 

ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό/ διαπιστευμένο φορέα με βάση το πρότυπο ΕΝ 

ISO 13485 (Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for 

regulatory purposes), όπως συμβαίνει με τον κατασκευαστή του είδους που 

προσφέρουμε, τεκμαίρεται ότι έχει επιθεωρηθεί για την ικανότητά του να εκδίδει 

δήλωση συμβατότητας των ειδών (αυτοδήλωση) με συγκεκριμένες συνθήκες 

λειτουργίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αυτές που καλύπτονται από το 

ISO 11138 . Ενόψει αυτού, το νοσοκομείο δε νομιμοποιείται να απαιτεί πιστοποίηση μόνον από 

ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό και οφείλει να αποδέχεται και την αυτοδήλωση του 

κατασκευαστή (επισυναπτόμενο 1)που διαθέτει EN ISO 13485 ως «ισοδύναμο» κατά την έννοια 

του άρθρου 54 παρ. 4 του ν. 4412/2016, άλλως ως «άλλο κατάλληλο αποδεικτικό μέσο» κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 4412/2016. Μάλιστα, η αυτοδήλωση θα ήταν 

επαρκές αποδεικτικό μέσο, ακόμη και αν οι βιολογικοί δείκτες αποτελούσαν ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα, in vitro διαγνωστικά είδη ή μέσα ατομικής προστασίας κατά τα ανωτέρω (γεγονός βέβαια 

που αρνούμαστε), αφού θα ενέπιπταν στην κατηγορία Ι αυτών των ειδών λόγω της χαμηλής 

επικινδυνότητάς τους και της μηδενικής επέμβασής τους στον ανθρώπινο οργανισμό με βάση τα 

συναφή κριτήρια της οικείας ενωσιακής νομοθεσίας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 

γίνει δεκτό ότι η πληττόμενη προδιαγραφή θα πρέπει να συμπληρωθεί με τη φράση «ή ισοδύναμο» 

και να γίνει δεκτή η προσκόμιση αυτοδήλωσης του κατασκευαστή του είδους ως πρόσφορο και 

επαρκές αποδεικτικό μέσο για τη συμμόρφωση με τον ΕΝ 11138. 

 

ΙΙΙ.Β. ΕΙΔΙΚΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:  

«ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ EN ISO 9001 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» 

 

1. Αυτή η απαίτηση περί προσκόμισης EN ISO 9001 του κατασκευαστή δεν έχει έρεισμα 

στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4412/2016 «Οι 
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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....». Από το 

γράμμα της διάταξης καθίσταται απολύτως σαφές ότι η υποχρέωση απόδειξης της 

συμμόρφωσης προς τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας αφορά αποκλειστικά 

στους οικονομικούς φορείς (συμμετέχοντες - υποψήφιους αναδόχους) και όχι στους 

τρίτους κατασκευαστές των προς προμήθεια ειδών, εφόσον δεν συμμετέχουν οι ίδιοι 

ως υποψήφιοι ανάδοχοι στο διαγωνισμό. Κατά τούτο, η απαίτηση προσκόμισης 

πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001 που αφορά στον κατασκευαστή των προς 

προμήθεια ειδών δεν έχει κανένα έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία και ο σχετικός όρος είναι μη 

νόμιμος.  

2. Το παραπάνω ορθό συμπέρασμα υιοθετεί η ίδια η διακήρυξη, όταν στο άρθρο 15.2 

(σελίδα 11) απαιτεί ως μέρος του φακέλου της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων 

«Πιστοποιητικό ποιότητας ΙSΟ 9001:2015 για την συμμετέχουσα εταιρία, ή και για τον οίκο 

κατασκευής», δηλαδή δεν θέτει επί ποινή αποκλεισμού όρο για προσκόμιση του συγκεκριμένου ISO 

ειδικά από τον κατασκευαστή, αλλά αρκείται σωστά σε αυτό του ενδιαφερόμενου οικονομικού 

φορέα. Όμως, παρά την υιοθέτηση αυτής της γενικής ορθής παραδοχής, ειδικά για τα είδη με α/α 

1 και 2 η διακήρυξη απαιτεί την προσκόμιση ISO και του κατασκευαστή χωρίς καμμία απολύτως 

αιτιολόγηση, γεγονός που καθιστά τη  θέσπιση του εν λόγω όρου και αντιφατική, 

επομένως ακυρωτέα. Τέτοια αιτιολόγηση δεν μπορεί να τεκμηριωθεί με κανένα ουσιαστικό τρόπο 

ούτε από το από 22-02-2021 πρακτικό διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών 

(επισυναπτόμενο 2) της οικείας επιτροπής του νοσοκομείου, το οποίο θεσπίζει τις πληττόμενες 

προδιαγραφές χωρίς καμμία ειδική τεκμηρίωση. Επομένως, ο όρος δεν έχει καμμία στέρεα 

αιτιολογική βάση, αντιθέτως η θέσπισή του είναι και αντιφατική.   

3. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι το ISO 9001 δεν προσφέρει κάποιο 

ιδιαίτερο πλαίσιο, ούτε προβλέπει ότι εφαρμόζεται ειδικά για ιατρικά ή για μη 

ιατροτεχνολογικά είδη, όπως ο ζητούμενος βιολογικός δείκτης. Είναι ένα κοινό πιστοποιητικό 

διαχείρισης ποιότητας για εταιρική  οργάνωση ευρύτατου φάσματος και πληθώρας προϊόντων και 

υπηρεσιών που μπορεί να εκδοθεί κυριολεκτικά για οποιαδήποτε επιχειρηματική 
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δραστηριότητα ή προσφερόμενη υπηρεσίας/είδος. Αυτό προκύπτει από τον πίνακα του 

ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) που είναι δημοσίως προσβάσιμος στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elot.gr/SDP-CERT_STDs_EL.pdf. Άρα, η κατοχή του εν λόγω 

πιστοποιητικού εκ μέρους του κατασκευαστή του είδους δεν συνδέεται με συγκεκριμένα 

πλεονεκτήματα που διασφαλίζει το νοσοκομείο. Αντιθέτως, περιορίζει τον ελεύθερο ανταγωνισμό 

και εμποδίζει την είσοδο στην οικεία αγορά μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η εταιρεία μας  

4. Σε κάθε περίπτωση, προβάλλουμε ότι το ISO 13485 που διαθέτει ο κατασκευαστής 

του είδους που εμπορευόμαστε καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις του ISO 9001. 

Επικουρικά, δια της παρούσας μας αιτούμαστε να εκδοθεί διευκρίνιση, σύμφωνα με την οποία η 

προσκόμιση του πιστοποιητικού ISO 9001 δεν είναι απαραίτητη για τους κατασκευαστές των προς 

προμήθεια ειδών που διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 13485, το οποίο (ISO 13485) θα πρέπει να 

προσκομίσουν σε κάθε περίπτωση.  

 

ΙV. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 3ΩΡΩΝ»  

 

1. Προς αποφυγή επαναλήψεων παραπέμπουμε στο σημείο ΙΙΙ της παρούσας αυτούσια. 

 

V. ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΝΟΟΥΝ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

 

1. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι πληττόμενες προδιαγραφές παραβιάζουν την αρχή της 

αναλογικότητας. Ειδικότερα: Δεν μπορούν επ’ ουδενί να δικαιολογηθούν από την οικονομική αξία 

των συναφθησόμενων συμβάσεων. Ο προϋπολογισμός της συναφθησόμενης σύμβασης δεν 

υπερβαίνει καν τις 10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή είναι σημαντικά υποπολλαπλάσιος του 

κατωφλιού εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων (214.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ). Όμως, η θέσπιση εξαιρετικά απαιτητικών τεχνικών προδιαγραφών για τόσο μικρής 

αξίας συναφθησόμενη σύμβαση, και μάλιστα χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε όλως 

εξαιρετικού και επιτακτικού δημοσίου σκοπού, είναι προδήλως δυσανάλογη και περιορίζει 

αδικαιολόγητα τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τις δυνατότητες ίσης μεταχείρισης και οικονομικής 

ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η εταιρεία μας, προκαλώντας ταυτόχρονα σημαντικό 

οικονομικό κόστος σε βάρος του νοσοκομείου σας, αφού, αν δεν ακυρωθούν οι πληττόμενες 

http://www.elot.gr/SDP-CERT_STDs_EL.pdf
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προδιαγραφές, (το νοσοκομείο) θα καταλήξει να συμβληθεί με τιμές κατά πολύ ανώτερες 

αυτών που επικρατούν στην αγορά. Επομένως, η θέσπιση των πληττόμενων προδιαγραφών 

παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. 

2. Ακόμη, προς επιβεβαίωση της καταλληλόλητας του είδους μας και του γεγονότος ότι 

καλύπτει απολύτως τους εύλογους σκοπούς του νοσοκομείου σας (διαμόρφωση συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισμού και βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε συνάρτηση με τις πραγματικές 

ανάγκες του νοσοκομείου για αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος αποστείρωσης) παρά τη 

μη ικανοποίηση των προσβαλλόμενων τεχνικών προδιαγραφών – τουλάχιστον έτσι όπως 

διατυπώνονται στο πλαίσιο του επίμαχου διαγωνισμού - σας αναφέρουμε το γεγονός ότι στις 23-

03-2021 παραδώσαμε στο νοσοκομείο 150 τεμάχια ΒΔ 3 ωρών (δηλαδή το είδος με α/α 2 

της διακήρυξης) μετά από αίτημα. Σημειωτέον ότι το εν λόγω αίτημα δεν υιοθετούσε τις 

προσβαλλόμενες προδιαγραφές. Η εταιρεία μας παρέδωσε το υλικό που έχουμε σκοπό να 

προσφέρουμε και στο πλαίσιο του επίμαχου διαγωνισμού, το οποίο παρελήφθη από το νοσοκομείο 

σας και χρησιμοποιήθηκε ακώλυτα χωρίς κανένα πρόβλημα ή παράπονο. Συναφώς 

επισυνάπτεται τιμολόγιο και αίτημα νοσοκομείου (επισυναπτόμενα 3,4). Προκύπτει επομένως ότι 

καμμία ανάγκη δεν καλύπτεται από τις προσβαλλόμενες προδιαγραφές που σαν μοναδική επίπτωση 

έχουν τον αδικαιολόγητο περιορισμό του ανταγωνισμού. 

3. Το ίδιο, δηλαδή η απόλυτη κάλυψη των αναγκών ενός νοσοκομείου από τα είδη μας, έχει 

διαπιστωθεί σε πλειάδα περιπτώσεων. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας ήδη προμηθεύει 

απολύτως επιτυχώς και χωρίς κανένα πρόβλημα περισσότερα από 50 νοσοκομεία το τελευταίο 

δωδεκάμηνο, ανάμεσα στα οποία Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», 

Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ) και γενικά 

νοσοκομεία (ενδεικτικά το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», το Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», το Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», το Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, το Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», το 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», το Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ), το 

Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ, το Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, το Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, το Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ, το Γ.Ν. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, το Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ, το Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, το Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, το Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», κτλ.). Εξάλλου, δεν μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα και τεκμηριωμένα ότι 

το νοσοκομείο σας έχει ανάγκες που διαφέρουν από τις αντίστοιχες των παραπάνω 
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νοσοκομείων, ακόμη και πανεπιστημιακών. Άρα, δεν αιτιολογείται με κανένα πειστικό τρόπο 

ο λόγος θέσπισης των πληττόμενων προδιαγραφών. 

4. Πέραν των ανωτέρω, τονίζουμε ότι η μη απάλειψη των προσβαλλόμενων τεχνικών 

προδιαγραφών ευνοεί μια και μόνο εταιρεία πανελλαδικά. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από 

αντίστοιχες διαδικασίες που διενήργησαν παράνομα άλλα νοσοκομεία και τις οποίες θα σας 

καταστήσουμε γνωστές, εφόσον μας ζητηθεί. Κατά συνέπεια, η διατήρηση των ανωτέρω 

τεχνικών προδιαγραφών στην τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία εμποδίζει τον 

ελεύθερο ανταγωνισμό, δημιουργεί καταστάσεις μονοπωλίου και τελικά θίγει το 

δημόσιο συμφέρον, αφού αποκλείονται οι πλέον ανταγωνιστικές προσφορές, όπως αυτή της 

εταιρείας μας που καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του νοσοκομείου σας στην πλέον χαμηλή τιμή της 

αγοράς.  

5. Είμαστε στη απόλυτη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των αιτιάσεών μας. 

Τονίζουμε και πάλι ότι μόνο με την αποδοχή των αιτημάτων μας κατά τα ανωτέρω θα είμαστε σε 

θέση να διεκδικήσουμε το αντικείμενο της συναφθησόμενης σύμβασης. Εξαρχής σας εκθέτουμε ότι 

θα συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό με επιφύλαξη ως προς τη νομιμότητα των προσβαλλόμενων 

τεχνικών προδιαγραφών.  

 

Επειδή καταβάλαμε το νόμιμο παράβολο ποσού 120 ευρώ για το παραδεκτό της άσκησής 

της (κωδικός e-παραβόλου: 394738815951 0927 0016) 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
(και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος και αξιώσεώς μας) 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μας. Να ακυρώσετε, άλλως να τροποποιήσετε 

αναλόγως, τη διακήρυξη του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού του «Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης» (αρ.. 

διακήρυξης: 2021-22/Σ ) κατά το μέρος που προβλέπονται οι ρητά αναφερόμενες στα μέρη III και 

IV της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 1 με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 1 

ΩΡΑΣ» και με α/α 2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 3 ΩΡΩΝ». Να ανασταλεί η διαγωνιστική διαδικασία και 

δη η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας. Να 

διαταχθούν γενικά τα νόμιμα. Να μας επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο.  
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Δρέπανο Αχαΐας, 29/07/2021 

Με εκτίμηση, 

για την Εταιρεία 

 

ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος / Διαχειριστής 
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