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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ-9-2019 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ¨ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ B1: Υποβολή προς έγκριση του με αριθ. πρωτ. 15210/27-9-2019 πρακτικού 

αξιολόγησης της Επιτροπής Ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. 14939/24-9-
2019 Ένσταση της εταιρείας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.» κατά της με αριθ. 2019-046/Σ 
Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 
33141126-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.962.23€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση την τιμή,, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού 
Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2019 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ. 15210/27-9-2019 έγγραφο της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
της Διοικητικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής: 
«ΣΧΕΤ:  
1. Η με αριθ. Β25/9ηΣΥΝ/ 20-03-2019 (ΑΔΑ:6Ξ0Ε46906Ι-ΛΞΝ) Απόφαση του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου έγκρισης του υποβληθέντα για τρίτη φορά Πίνακα Προγραμματισμού 
Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2019 

2. Το με αριθ. πρωτ. 2648/15-02-2019 αρχικό πρακτικό Τεχνικών Προδιαγραφών και 
τεχνοοικονομικής μελέτης της αρμόδιας επιτροπής  

3. Το με αριθ. πρωτ. 4911/27-3-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με το 
οποίο μας διαβίβασε το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών 
προδιαγραφών 

4. Το αριθμ. 11298/12-07-2019 τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας 
επιτροπής σχετικά με την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», για την κάλυψη των αναγκών του 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

5. Η  αριθμ. Β27/ΣΥΝ 24η/24-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΡΛ46906Ι-ΙΜΝ) απόφαση Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση του τελικού πρακτικού και διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 33141126-9, 
προϋπολογισμού 16.541,80€ χωρίς ΦΠΑ ή 18.962,23€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής 

6. Η με αριθ. 2019-046/Σ Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«ΡΑΜΜΑΤΑ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα 
Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 
2019 

7. Το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 περί ενστάσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000€ 

8. H με αριθ. 1046/26-3-2019 (ΑΔΑ: ΨΤ5046906Ι-8ΛΝ) Πράξη Διοικήτριας του 
Νοσοκομείου περί ορισμού Επιτροπής Ενστάσεων που ασκούνται κατά τη διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000€ χωρίς 
ΦΠΑ, για το έτος 2019 
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9. Η  με αριθ. πρωτ. 14939/24-9-2019 Ένσταση της εταιρίας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.» κατά της 
2019-046/Σ Διακήρυξης  

10. Το με αριθ. Πρωτ. 15078/25-9-2019 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η παραπάνω 
ένσταση στην επιτροπή ενστάσεων 

11. Το με αριθ. Πρωτ. 15210/27-9-2019 Πρακτικό της επιτροπής Ενστάσεων 

 

       Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε το με αρ. πρωτ. 15210/27-9-

2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. πρωτ. 

14939/24-9-2019 ένσταση της εταιρείας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», κατά της με αριθ. 2019-

046/Σ Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 

33141126-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.962.23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για 

την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου μας και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σε εφαρμογή του 

Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού 

έτους 2019, το οποίο έχει ως εξής: 

      «Η επιτροπή αφού μελέτησε τα ως άνω σχετικά καθώς επίσης ότι η συγκεκριμένη ένσταση 
της εταιρείας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.» (9ο σχετ.) υποβλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα 
καταβάλλοντας παράβολο 165,42 ευρώ, εκθέτει τις παρατηρήσεις της ως προς το 
περιεχόμενο της εν λόγω ένστασης ως εξής :  
Σύμφωνα με το Β ΜΕΡΟΣ της διακήρυξης 2019-046/Σ που αφορά στην «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΄ΡΑΜΜΑΤΑ΄, l. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ και ll. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ) και λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 56 
παράγραφος 1 και 2 του νόμου 4412/2016 : «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. 
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 παρ. 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». Καθώς επίσης το άρθρο 54 παράγραφος 1 και 4 του νόμου 
4412/2016 όπου : «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περίπτωση 1 του 
Παραρτήματος Vll του Παραρτήματος Α΄ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και 
καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υπηρεσιών ή των αγαθών. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή 
μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική 
διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν 
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αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το 
αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία κα τους σκοπούς της», και «4. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δεν 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’». 
Συμπερασματικά, ενώ η εν λόγω εταιρεία δηλώνει ότι οι ειδικές προδιαγραφές που τίθενται 
στην διακήρυξη είναι παρά το νόμο, η αναφορά των ως άνω άρθρων του ν. 4412/2016 
αποδεικνύουν την ορθότητα της διακήρυξης με την επισήμανση ότι θα πρέπει να προστεθεί ο 
όρος «ή ισοδύναμο».  
Ως εκ τούτου, προτείνουμε στον όρο 2 του κεφαλαίου II. που αναφέρεται στις Ειδικές 
προδιαγραφές Ραμμάτων (Ειδική κατηγορία Ραμμάτων) και στους κωδικούς Ραμμάτων με 
Α/Α 69,70,71,72, η σχετική προδιαγραφή να διατυπώνεται ως εξής: «Οι βελόνες να 
αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω με περιεκτικότητα νικελίου 
8-10% ή ισοδύναμο, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση». 

Αναφορικά με το Νο 16 των Γενικών όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών «Κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει 
περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.», λόγω του ότι η 
ημερομηνία λήξης των εν λόγω ειδών κυμαίνεται μεταξύ των 3-5 ετών από την ημερομηνία 
παραγωγής τους, προτείνουμε την αντικατάσταση του ως εξής: «Κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει λιγότερο 
από δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης τους, βάσει των αναγκών των τμημάτων του 
Νοσοκομείου. 

Επομένως ως επιτροπή προτείνουμε η ένσταση να γίνει μερικώς δεκτή, με τη μεταβολή των 
όρων 2 του κεφαλαίου II. «Ειδικές προδιαγραφές Ραμμάτων» και Νο 16 των Γενικών όρων 
των Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με τα αναγραφόμενα παραπάνω…». 

 
       Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε σχετικά ότι με βάση το άρθρο 127 του ν. 4412 «Στην 
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης.»  
       Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για 

τον εν λόγω διαγωνισμό ορίστηκε η Δευτέρα 30-09-2019.  
 
     Λαμβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά: 

1. Mε την έγκριση ή μη του με αριθ. πρωτ. 15210/27-9-2019 πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων αναφορικά με την με αριθ. 14939/24-9-2019 ένσταση 
της εταιρείας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», κατά της με αριθ. κατά της με αριθ. 2019-046/Σ 
Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 
33141126-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.962.23€ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των 
ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου μας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σε εφαρμογή του 
Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού 
έτους 2019 
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2. με τη μερική αποδοχή ή μη της με αριθ. 14939/24-9-2019 ένστασης της εταιρείας 
«ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», με την ταυτόχρονη μεταβολή: 

       του όρου 2 του κεφαλαίου II. «Ειδικές προδιαγραφές Ραμμάτων» των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ως εξής: «Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα 
χάλυβα 455 και άνω με περιεκτικότητα νικελίου 8-10% ή ισοδύναμο, ώστε να 
αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση» και  

       του Νο 16 των Γενικών όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών ως εξής: «Κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να 
απέχει λιγότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης τους, βάσει των αναγκών των 
τμημάτων του Νοσοκομείου». 

3. με την άμεση  επικύρωση της απόφασή σας.»                  
                                             

 2. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών,  κατά την οποία τα αιρετά μέλη κ.κ. Ν. Κρόκος και 
Δ. Βαλαρούτσου – Κωλέτη μειοψήφισαν αρνητικά, διότι θεωρούν ότι η αριθμ. 14939/24-9-2019 
ένσταση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της                    
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 15210/27-9-2019 πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων αναφορικά με την αριθμ. 14939/24-9-2019 ένσταση της 

εταιρείας «ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», κατά της με αριθ. κατά της με αριθ. 2019-046/Σ 

Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ», CPV: 

33141126-9, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.962.23€ με Φ.Π.Α. για την κάλυψη των 

ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου μας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, σε εφαρμογή του 

Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών του 

διαχειριστικού έτους 2019 

2. Τη μερική αποδοχή της με αριθμ. 14939/24-9-2019 ένστασης της εταιρείας 

«ΕΥΡΟΜΑΡΤ Α.Ε.», με την ταυτόχρονη μεταβολή: 

 του όρου 2 του κεφαλαίου II. «Ειδικές προδιαγραφές Ραμμάτων» των Τεχνικών 
Προδιαγραφών ως εξής: «Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα 
χάλυβα 455 και άνω με περιεκτικότητα νικελίου 8-10% ή ισοδύναμο, ώστε να 
αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση» και  

 του Νο 16 των Γενικών όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών ως εξής: «Κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα 
πρέπει να απέχει λιγότερο από δύο (2) έτη από την ημερομηνία λήξης τους, βάσει των 
αναγκών των τμημάτων του Νοσοκομείου». 

3. Επικυρώνει άμεσα την απόφασή του.           

 

     Η Πρόεδρος ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΜΕΛΟΣ 
 ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 
 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ ΚΩΛΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ 
ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 
                                                                              

Ακριβές απόσπασμα 
η Γραμματέας του Δ.Σ. 

 
ΚΑΤΣΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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