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ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 508 
 
1. Τη με αριθμό πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 2764/16.1.2020 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (Φ.Ε.Κ. 65/31.1.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. 
«Ιπποκράτειο». 

2. Τη με αριθμ. 5804/24.11.2014 (Φ.Ε.Κ. 3261/τ. Β'/4.12.2014) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας «Έγκριση 
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και 
Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση 
από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις 
λοιπές πηγές». 

3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
17η/23.6.2016 συνεδρίασή του, (θέμα 9Ο), (ΑΔΑ: ΨΩΠ2469067-0ΥΕ), αναφορικά 
με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του Δημόσιου Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την 
προμήθεια του είδους «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή 
του ΠΠΥΥ 2014, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 213.878,16 € με Φ.Π.Α., 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάση τιμής (χαμηλότερη προσφορά). 

4. Την υπ΄ αριθμ. 1226/13.3.2018, (ΑΔΑ: 6ΗΨΦ469067-ΒΨΟ, ΑΔΑΜ: 
18REQ003398774 2018-07-10) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

5. Τους όρους της υπ΄ αριθ. 32/2018 διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ (18PROC002988876 2018-04-24) 
και η περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο και στο δικτυακό 
τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω1Α8469067-ΩΑΨ). 

6. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο το Νοσοκομείου μας κατά την 
7η/31.5.2018 συνεδρίασή του, (θέμα έκτακτο 6ο), με την οποία αποφασίζεται 
μεταξύ άλλων η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των 
προσφορών για τις 2.7.2018 και η μετάθεση της διενέργειας του διαγωνισμού για 
τις 9.7.2018, η Ανακοίνωση της οποίας αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και 
δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο.  
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7. Τη με αριθμό 346/12.4.2018 Πράξη της Διοικήτριας με την οποία ορίζεται η Επι-
τροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις με αριθμό 468/11.5.2018 και 748/5.7.2018 Πράξεις της Διοικήτριας του 
Νοσοκομείου. 

8. Το από 9.7.2018 Πρακτικό παραλαβής των προσφορών. 
9. Το από 5.11.2018 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών στο οποίο αναφέρονται ότι: 
Στο Τμήμα 1: «Ομάδα εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού 

εξοπλισμού» κατέθεσαν προσφορά οι εταιρείες α) 
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. και β) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., τα δικαιολογητικά των οποίων ήταν νόμιμα, 
πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και  
κρίνονται επαρκείς για τη συμμετοχή τους στην τεχνική 
αξιολόγηση από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 

Στο Τμήμα 2: «Ομάδα εξετάσεων για τον υπάρχοντα εξοπλισμό» κατέθεσαν 
προσφορά οι εταιρείες:  
α) ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε., τα δικαιολογητικά συμμετοχής της οποίας 

παρουσιάζουν ελλείψεις στο μέρος που αφορά τις υπεύθυνες 
δηλώσεις της παραγράφου 2.4.3.2 (στοιχείο 6 και 7) όπως 
αυτές ζητούνται στη με αριθμό 32/2018 διακήρυξη. Για το 
λόγο αυτό, προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της 
εταιρείας ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 

β) ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., τα δικαιολογητικά συμμετοχής της 
οποίας παρουσιάζουν ελλείψεις στο μέρος που αφορά την 
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2.4.3.2 (στοιχείο 6) 
όπως αυτή ζητείται στη με αριθμό 32/2018 διακήρυξη. Για το 
λόγο αυτό προτείνεται η απόρριψη της προσφοράς της 
εταιρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 

Στο Τμήμα 3: «Ομάδα εξετάσεων για τον υπάρχοντα εξοπλισμό» κατέθεσαν προ-
σφορά οι εταιρείες α) MENARINI ΑΕΒΕ, β) SAFEBLOOD 
BIOANALYTICA Α.Ε., γ) ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε., δ) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε., ε) ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε., τα 
δικαιολογητικά των οποίων είναι νόμιμα, πλήρη και σύμφωνα με 
τους όρους της διακήρυξης και κρίνονται επαρκείς για τη συμμε-
τοχή τους στην τεχνική αξιολόγηση, και οι εταιρείες: 

στ) Α. ΔΕΡΒΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε., τα δικαιολο-
γητικά της οποίας παρουσιάζουν ελλείψεις στο μέρος που 
αφορά την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2.4.3.2 
(στοιχείο 6) όπως αυτή ζητείται στη με αριθμό 32/2018 δια-
κήρυξη. Η εταιρεία Α. ΔΕΡΒΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Α.Ε., παρά τις παραλήψεις της κρίθηκε επαρκής για τη 
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συμμετοχή της στην τεχνική αξιολόγηση από την Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

ζ) ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., τα δικαιολογητικά της οποίας 
παρουσιάζουν ελλείψεις στο μέρος που αφορά την υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 2.4.3.2 (στοιχείο 6) όπως αυτή 
ζητείται στη με αριθμό 32/2018 διακήρυξη. Η εταιρεία 
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., παρά τις παραλήψεις της κρίθηκε 
επαρκής για τη συμμετοχή της στην τεχνική αξιολόγηση από 
την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

10. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 
20η/21.11.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 132ο), με την οποία εξουσιοδοτείται η Δι-
οικήτρια του Νοσοκομείου σχετικά με τον ορισμό Ειδικής Επιτροπής προκειμένου 
να εξεταστούν τα όσα σχετικά αναφέρονται στο από 5.11.2018 Πρακτικό της 
Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού αναφορικά με την τήρηση από τις συμ-
μετέχουσες εταιρείες Α ΔΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ΒΙΟΔΥ-
ΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. των προβλεπομένων στην παράγραφο 2.4.3.2 (στοιχείο 6) του με 
αριθμό 32/2018 διαγωνισμού.  

11. Τη με αριθμό 499/30.4.2019 Πράξη της Διοικήτριας του Νοσοκομείου με την 
οποία ορίστηκε Ειδική Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει τα όσα αναφέρονται 
στο από 5.11.2018 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, όπως 
διαβιβάστηκε με το με αριθμό πρωτ. 21912/3.5.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου. 

12. Την με αριθμό Γ2γ/86256/12.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ. 
4846/30.12.2019, τεύχος Β΄) με την οποία τροποποιείται η με αριθμό 
4525/15.11.2017 (Φ.Ε.Κ. 4208/1.12.2017, τεύχος Β’) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα: «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων 
Υγείας (ΠΠΥΦΥ) των ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015» ως προς την ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2020. 

13. Το από 21.1.2020 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του διαγωνισμού στο οποίο 
αναφέρεται: 
«Κατόπιν μελέτης του από 5.11.2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού και συγκεκριμένα των όσων αναφέρονται σχετικά 
με τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των εταιρειών που κατέθεσαν 
προσφορά στο Τμήμα 3 «Διαγνωστικές ουσίες για διενέργεια εξετάσεων στο 
χέρι» προκύπτουν τα εξής: 
A. Στο στοιχείο 6 και 7 της παραγράφου 2.4.3.2. της διακήρυξης ζητείται να 

δηλωθούνε υπεύθυνα από τους υποψήφιους προμηθευτές κάποιες προϋποθέ-
σεις. Οι περισσότερες εξ αυτών αναφέρονται σε σύστημα επεξεργασίας ή 
μηχάνημα, δηλαδή σε συνοδό εξοπλισμό, πράγμα το οποίο δεν ζητείται στο 
Τμήμα 3 «Διαγνωστικές ουσίες για διενέργεια εξετάσεων στο χέρι» της 
διακήρυξης. 
Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που αφορούν αντιδραστήρια είναι οι εξής: 
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1. Η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατα-
σκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκρι-
μένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. 

2. Αναλώσιμα αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται στους 
αναλυτικούς πίνακες κόστους εξετάσεων της προσφοράς τους, και τυχόν 
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τη λειτουργία του αναλυ-
τικού συστήματος θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο δωρεάν, εκτός εάν ο 
πραγματικός αριθμός των εξετάσεων υπερβεί τον αριθμό εξετάσεων που 
δηλώνονται ότι θα πραγματοποιηθούν κατά έτος. 

3. Ποσότητες αναλωσίμων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις 
ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα της προσφοράς τους για τον 
αριθμό εξετάσεων που δηλώνονται θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο δω-
ρεάν. 

4. Μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από 
την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή 
και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως άλλων 
προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.  

5. Για τα προσφερόμενα είδη (αντιδραστήρια και διάφορα αναλώσιμα) υπάρ-
χουν φύλλα δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, τα οποία οφεί-
λει να προσκομίσει κατά την πρώτη παράδοση του είδους. 

6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του και ο χρόνος παράδοσης των ειδών. 
7. Το εργοστάσιο κατασκευής των τελικών προϊόντων και ο τόπος 

εγκατάστασης του. 
Η εταιρεία ΔΕΡΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ κατέθεσε Υπεύθυνη  Δήλωση 
στην οποία περιλαμβάνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς και παράδοσης, κα-
θώς και το εργοστάσιο κατασκευής των τελικών προϊόντων, δηλαδή την πα-
ράγραφο 1, 6 και 7 της πιο πάνω αρίθμησης. 
- Για τις παραγράφους 2 και 3 θεωρούμε ότι οι προσφερόμενες ποσότητες 

των αντιδραστηρίων που απαιτούνται για τον αριθμό των ζητούμενων 
εξετάσεων είναι ικανοποιητικές. Η προηγούμενη πολυετής εμπειρία αποδει-
κνύει ότι η σωστή διαχείριση της χρήσης των αντιδραστηρίων, τα οποία εί-
ναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
οδηγεί στην επάρκεια των προσφερομένων ειδών. Άλλωστε θα κληθούν οι 
προμηθευτές να φέρουν δείγματα δοκιμής, όπου θα δοκιμαστούν και οι 
ποσότητες που απαιτούνται για κάθε εξέταση. 

- Επιπλέον θεωρούμε ότι εφ όσον υπάρξει πολιτική απόσυρσης του προϊό-
ντος, παράγραφος 4, από τον κατασκευαστικό οίκο, πάντοτε αποσύρονται 
απανταχού τα προϊόντα, και εξ άλλου οι κανόνες ασφαλείας των χρηστών 
και των χώρων του Νοσοκομείου είναι ικανοποιητικοί για κάθε ενδεχόμενο, 
όπως αναφέρεται και στο χρόνο ισχύος της προσφοράς και παράδοσης, 
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καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής των τελικών προϊόντων, δηλαδή την 
παράγραφο 1,6 και 7 της πιο πάνω αρίθμησης. 

Για τις παραλήψεις της εταιρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. στις παραγράφους 2, 3, 
4 και 5 ισχύουν τα όσα ακριβώς αναφέρονται πιο πάνω για την εταιρεία ΔΕΡ-
ΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ. 
Αφού εξετάσαμε αναλυτικά τα στοιχεία των Υπεύθυνων Δηλώσεων των εται-
ρειών ΔΕΡΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ και ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., και εφ 
όσον ο υπόλοιπος φάκελος των εταιρειών είναι πλήρης, συμφωνούμε με την 
πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού να προ-
χωρήσει η τεχνική αξιολόγηση και των δύο αυτών εταιρειών που προσφέρουν 
στο Τμήμα 3 «Διαγνωστικές ουσίες για διενέργεια εξετάσεων στο χέρι» του 
διαγωνισμού, προσκομίζοντας δείγματα των προσφερομένων ειδών.  

Β. To έργο της Ειδικής Επιτροπής, όπως αναφέρθηκε, είναι η σύνταξη πρακτικού 
εξέτασης των όσων αναφέρονται στο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του διαγωνισμού σχετικά με τις εταιρείες ΔΕΡΒΟΣ-
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ και ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., που προσφέρουν στο 
Τμήμα 3 «Διαγνωστικές ουσίες για διενέργεια εξετάσεων στο χέρι» του 
διαγωνισμού. Κατά την μελέτη όμως του Πρακτικού της Επιτροπής 
αξιολόγησης παρατηρήθηκε και επισημαίνεται ότι: 
Η εταιρεία ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε., παρά τις παραλήψεις της στις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, κρίνεται επαρκής για τη συμμετοχή της στην τεχνική αξιολόγηση 
της προσφοράς της στο Τμήμα 3 «Διαγνωστικές ουσίες για διενέργεια 
εξετάσεων στο χέρι» του διαγωνισμού. Με τις ίδιες παραλήψεις στις 
Υπεύθυνες Δηλώσεις η ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κρίνεται ανεπαρκής για το Τμήμα 2 
«Ομάδα εξετάσεων για τον υπάρχοντα εξοπλισμό» του ίδιου διαγωνισμού, το 
οποίο απαιτεί επίσης αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό. 
Η εταιρεία ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε., με τις ίδιες και ίσως και λιγότερες παραλήψεις, 
κρίνεται επίσης ανεπαρκής για το Τμήμα 2 «Ομάδα εξετάσεων για τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό» του ίδιου διαγωνισμού, για αντιδραστήρια χωρίς 
συνοδό εξοπλισμό. 
Κρίνουμε αιτιολογημένη την μη απόρριψη των εταιρειών ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 
και ΔΕΡΒΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ στο Τμήμα 3 «Διαγνωστικές ουσίες για 
διενέργεια εξετάσεων στο χέρι»  της διακήρυξης και υπερθεματίζουμε.  
Ταυτόχρονα, για λόγους συνέπειας της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού, ως προς την ισότιμη χρήση των κριτηρίων για όλα τα 
Τμήματα του Διαγωνισμού, θεωρούμε ότι θα ήταν δίκαιη η μη απόρριψη των 
εταιρειών ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. και ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. από το Τμήμα 2 «Ομάδα 
εξετάσεων για τον υπάρχοντα εξοπλισμό»της Διακήρυξης, με το ίδιο ακριβώς 
αιτιολογικό σκεπτικό. 

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε: 
Όσον αφορά το Τμήμα 2: «Ομάδα εξετάσεων για τον υπάρχοντα εξοπλισμό» την 
αποδοχή των προσφορών των εταιρειών:  
- ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. (συστημικός αριθμός προσφοράς: 98357) και 
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- ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (συστημικός αριθμός προσφοράς: 98270), 
για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 
Όσον αφορά το Τμήμα 3: «Διαγνωστικές ουσίες για διενέργεια εξετάσεων στο 
χέρι» την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: 
- Α ΔΕΡΒΟΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. (συστημικός αριθμός 

προσφοράς: 99831), 
- ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. (συστημικός αρθμός προσφοράς: 99877), 
για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να λύσει τη συνεδρίασή. Το παρόν Πρα-
κτικό υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου». 

14. Το από 4.12.2019 έγγραφο της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας ΒΙΟΔΥ-
ΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ, όπως αυτό κατατέθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός πρωτ. εισερχ. 
εγγράφου 61167/6.12.2019 του Νοσοκομείου) με το οποίο μας γνωρίζει ότι απο-
σύρει την τεχνική και οικονομική της προσφορά από το Τμήμα 1: «Ομάδα εξετά-
σεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» του διαγωνισμού. 

15. Τα με αριθμό πρωτ. 3371/22.1.2020 και 3958/24.1.2020 έγγραφα του Νοσοκο-
μείου με τα οποία διαβιβάστηκε ανωτέρω έγγραφο στην Ειδική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού αντίστοιχα.  

16. Το από 3.2.2020 έγγραφο του Διευθυντή του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου 
και της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Κλινικής Κυτταρολογίας του Νοσοκομείου 
μας (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 5739/3.2.2020 του Νοσοκομείου) σύμ-
φωνα με το οποίο ο διαγωνισμός με αριθμό διακ. 32/2018 αφορά αναλώσιμα του 
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και του Εργαστηρίου Κλινικής Κυτταρολογίας, 
οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι της προηγούμενης πενταετίας τουλά-
χιστον και ότι οι ανάγκες και τα δεδομένα των Εργαστηρίων έχουν διαφοροποιη-
θεί σημαντικά. 

17. Το με αριθμό πρωτ. 5739/3.2.2020 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
διαβιβάστηκε το ανωτέρω έγγραφο στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισμού. 

18. Το από 6.2.2020 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Παραλάβαμε το από 4.12.2019 έγγραφο της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 
εταιρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
61167/6.12.2019 του Νοσοκομείου) με το οποίο μας γνωρίζει ότι αποσύρει την 
τεχνική και οικονομική της προσφορά από το Τμήμα 1: «Ομάδα εξετάσεων με 
ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού» με συστημικό αριθμό 56454 
διότι «ο οίκος NOVACYT SAS από 1.1.2020 δεν θα διαθέτει τα προσφερόμενα στο 
διαγωνισμό είδη, σε παγκόσμιο επίπεδο». 
Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου και αφού λάβαμε υπόψη: 
1. Το άρθρο «2.4.5 Χρόνος ισχύος προσφορών» της με αριθμό 32/2018 

Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και 
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού….Η ισχύς της προσφοράς 
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μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια». 

2. Το άρθρο 106, του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Η αναθέτουσα 
αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:… β) αν οι οι-
κονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέ-
ρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο,…». 

3. Το γεγονός ότι ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 9η-7-
2018. 

4. Το γεγονός ότι δε ζητήθηκε παράταση της προσφοράς από το Νοσοκομείο 
μας και ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ δεν 
είναι σε ισχύ. 

5. Το από 3.2.2020 έγγραφο του Διευθυντή του Παθολογοανατομικού 
Εργαστηρίου και της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Κλινικής Κυτταρολογίας 
του Νοσοκομείου μας (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 5739/3.2.2020 του 
Νοσοκομείου) με το οποίο μας γνωρίζουν ότι ο διαγωνισμός με αριθμό διακ. 
32/2018 αφορά αναλώσιμα του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου και του 
Εργαστηρίου Κλινικής Κυτταρολογίας, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι της προηγούμενης πενταετίας τουλάχιστον και ότι οι ανάγκες και τα 
δεδομένα των Εργαστηρίων έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. 

Προτείνουμε  
Α) Την αποδοχή των όσων αναφέρονται στο το από 4.12.2019 ηλεκτρονικό μή-

νυμα της εταιρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
3958/24.1.2020 του Νοσοκομείου). 

Β) Τη ματαίωση του διαγωνισμού και  
Γ) Την επαναπροκήρυξή του με νέες τεχνικές προδιαγραφές και νέα προϋπολογι-

ζόμενη δαπάνη. 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να λύσει τη συνεδρίας.  
Το παρόν Πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου». 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 97, του Ν. 4412/2016 όπου αναφέρεται ότι: «Στις διαδι-
κασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών και παροχής γενικών υπηρε-
σιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διά-
στημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθε-
σης. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ΄ ανώ-
τατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της 
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σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παρα-
πάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέ-
σματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρί-
νει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδι-
κασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φο-
ρείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη από-
φασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

20. Τις διατάξεις του άρθρου 106, του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Η 
αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:… β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανά-
θεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδι-
αφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο,…». 

21. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
22. Το από 12.2.2020 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 9692/25.2.2020) έγγραφο της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 

23. Το με αριθμ. πρωτ. 8573/3.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Εκκρεμότητες λόγω έλλειψης Δι-
οικητικού Συμβουλίου. 

24. Τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικα-
σίας». 

Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ενόψει της αρχής της 
συνέχισης της Δημόσιας Διοίκησης, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
α. Την επικύρωση του από 21.1.2020 Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής και του από 

6.2.2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού, 
ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ-
ΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ», για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 213.878,16 € με 
Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών 
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014. 
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β. Την αποδοχή των όσων αναφέρονται στο το από 4.12.2019 έγγραφο της εται-
ρείας ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΒΕ, (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 61167/6.12.2019 
του Νοσοκομείου). 

γ. Τη ματαίωση του διαγωνισμού.  
δ. Την επαναπροκήρυξή του με νέες τεχνικές προδιαγραφές και νέα προϋπολογιζό-

μενη δαπάνη. 
ε. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-

σοκομείου. 
                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
                    
                                                                                ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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