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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
η
1 Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«ΛΑΪΚΟ»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
η
της υπ΄αριθμ. 35 /03.08.2022 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. Λαϊκό»
Αθήνα, σήμερα 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κεντρικό
κτήριο του Νοσοκομείου, σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σύμφωνα με τα
υπ΄αριθμ. ΦΕΚ αρ.φύλλ.87/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-02-21 και 85/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-02-22, ύστερα από πρόσκληση τoυ Προέδρου του
Δ.Σ. κ. Ροϊδη Θεοφάνη– Διοικητή Νοσοκομείου, και αφού λήφθηκε υπόψη η υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 34409/10-6-22
απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθμ. ΦΕΚ αρ.φύλλ.502/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17-06-22, περί παράτασης θητείας της κας
Εγγλεζοπούλου Αδαμαντίας ως Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Νοσοκομείου.
Κλήθηκαν, σύμφωνα με το Νόμο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Έγινε μικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 67 Ν.
4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021) «Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου» Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να
λαμβάνει χώρα: α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.
3852/2010 (Α’ 87) β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών γ) είτε δια ζώσης δ) είτε δια
ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών
συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των
συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω
τρόπους θεωρούνται νόμιμες.» και αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23.11.2021 ΚΥΑ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο
η
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-67 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών) α) μέσω
περιορισμένης φυσικής και β) μέσω τηλεδιάσκεψης και χρήση της τεχνολογίας του e-presence.
Παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. ΡΟΪΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
2. ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
3. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ., παρών με φυσική παρουσία
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών μέσω τηλεδιάσκεψης
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών με φυσική παρουσία
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ., παρών μέσω τηλεδιάσκεψης

Χρέη γραμματέα εκτελεί η κ. Πούτα Ευθυμία - μόνιμη υπάλληλος του Νοσοκομείου.
Διαβιβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά Δ.Σ. 34/27-07-22
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν την έναρξη συζήτησης των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης η Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας ενημερώνει για την
ύπαρξη Θεμάτων Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, τα οποία μετά από ομοφωνία αριθμούνται και συζητούνται.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς
αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου, CPV:
33111000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του
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αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσεις τιμής (χαμηλότερη προσφορά).»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποβάλλει προς τα μέλη του Δ.Σ. την υπ΄αριθμ.10168/2-08-2022 εισήγηση της
υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 324-337

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

-

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)

-

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

-

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

-

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)
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-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Τις κάτωθι αποφάσεις:
 Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, σχετικά με το διορισμό
Διοικητή στο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,








Την υπ. αρ. Υ4α/25208 (ΦΕΚ 698/Β’/28.03.2013) ΚΥΑ σχετικά με τον «Οργανισμό του Γ.Ν.Α.
“ΛΑΪΚΟ”»,
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1647/1-2-2021 έγγραφο του Καθηγητή Δ/ντή της Β΄Προπαιδευτικής
Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου,
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12159/17-9-2021 έγγραφο Καθηγητών Διευθυντών του Χειρουργικού Τομέα
του Νοσοκομείου,
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13063/01-10-2021 έγγραφο του Δ/ντή της Α΄Παν/κής Ουρολογικής Κλινικής,
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4240/24-3-2021 έγγραφο του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
Η υπ’ αριθμ. 40/29-09-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:
6M014690Ω8-3Γ7),
Η υπ΄αριθμ. 46η/27-10-2021 Α΄ Ανακοίνωση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ., ως εκτελούσα χρέη
Προέδρου σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης ποσού 234.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
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ΦΠΑ, για την υλοποίηση της εν θέματι προμήθειας από την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής (ΑΔΑ: 9Ω2Ε4690Ω809Α),
Η υπ’ αριθμ. 47η/08-11-2021 (Θ. 5ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί
έγκρισης σκοπιμότητας και διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM
προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου,
(ΑΔΑ: ΨΚΝ24690Ω8-Σ71),



Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17077/23-12-2021 Απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (ΑΔΑ:
ΩΔΩΥ469Η26-79Ν),



Η υπ’ αριθμ. 14η/31-03-2022 (Θ. 6ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 635Π4690Ω8-ΤΝ2),



Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 5150/19-04-2022 Διακήρυξη του Νοσοκομείου (Α.Δ. 50/2022).



Η με Γ.Α.Κ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 647/06-05-2022 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «SIEMENS
HEALTHCARE A.B.E.E.».



Η από 13-05-2022 Παρέμβαση της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. Α.Ε.».



Η υπ’ αριθμ. 968/2022 Απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.



Η υπ’ αριθμ. 30η/07-07-2022 (Θ. 4ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού(ΑΔΑ: ΨΜΞ74690Ω8-ΝΓΤ),



Η υπ’ αριθμ. 31η/15-07-2022 (Θ. 10ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 6ΑΡΦ4690Ω8-6ΦΜ),



Την υπ’ αριθμ. 978/18-07-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Διαχείρισης του
Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑ3Ζ4690Ω8-ΣΕ1),



Την υπ’ αριθμ. 97/2022 Διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής προσφοράς η 03η/08/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00,



Την με Γ.Α.Κ. Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1069/01-08-2022 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «SIEMENS
HEALTHCARE A.B.E.E.»,

Σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 97/2022 διακήρυξης προκηρύχθηκε ο ανωτέρω Δημόσιος Ανοικτός
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας αναδόχου εταιρείας για
την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για
τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου, CPV: 33111000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης
234.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσεις τιμής (χαμηλότερη προσφορά) και ορίστηκε
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, η 03η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00
και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 09η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:00 π.μ..
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη Διαύγεια, στις 19 Ιουλίου 2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010962383 και
ΑΔΑ: ΨΥ8Η4690Ω8-ΑΒ8 και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
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http://www.laiko.gr/στην διαδρομή : Ανακ/σεις - Προκηρύξεις > Ανακοινώσεις Λαϊκού Νοσ. > Γραφείο
Προμηθειών – Διακηρύξεις.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 168891
Κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας και ενώ ο διαγωνισμός βρισκόταν στο στάδιο
κατάθεσης προσφορών, η εταιρεία «SIEMENS HEALTHCARE A.B.E.E.» υπέβαλε την 01η/08/2022 ηλεκτρονικά
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μέσα στα πλαίσια της προθεσμίας σύμφωνα με τη
Διακήρυξη προδικαστική προσφυγή στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 1069/01-08-2022, η
οποία επίσης διαβιβάστηκε με έγγραφο στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
Ακολούθως την ίδια ημέρα και ώρα 12:37 μ.μ. κοινοποιήθηκε στο Νοσοκομείο από τη Γραμματεία
του Τέταρτου Κλιμακίου η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή χωρίς να έχει κοινοποιηθεί ακόμα η
ημερομηνία εκδίκασης αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπ’ όψιν σας ότι:
1.

σύμφωνα με το άρθρο 367 §§ 1 «Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και
δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής»

2. η ημέρα εξέτασης της προσφυγής δεν έχει κοινοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή
όπως αποφασίσετε σχετικά με:
α) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς
αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου, CPV:
33111000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσεις τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
β) Τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας για την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, την
14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός
προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι την 19η
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ..
γ) Την αποσφράγιση των προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

την 20η
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα αποφασίζει
α) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
97/2022 Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM προς
αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου, CPV:
33111000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 234.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσεις τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
β) Τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας για την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών, την
14η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της
προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός
προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι την 19η
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ..
γ) Την αποσφράγιση των προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

την 20η

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.
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