
 
 

 

 

Από:  Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης  
Πληροφορίες:  Κυνηγαλάκη Ειρήνη 
Τηλέφωνο:  213-20.58.113                   
Ε-Mail:  gram-ds@sismanoglio.gr  
Αρ. Πρ. Γρ. ∆.Σ:19/08-01-18       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
         Α∆Α:               
 
ΠΡΟΣ: Τµήµα Προµηθειών 
ΚΟΙΝ.: 1. Γραµµατεία ∆.Σ.2. ∆∆Υ, 3. Υπν/ση Οικονοµικού  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
της υπ’ αριθµ. 1/08-01-2018 έκτακτης συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 

 
 Σήµερα, 08 Ιανουαρίου, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:30, συνεδριάζει σε τακτική 
συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κουταλά 
Εµµανουήλ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του 
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, όπως αυτό ορίσθηκε µε την υπ. αριθ. 
Α2β/Γ.Π.73604/04-10-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 532 τ. ΥΟ∆∆/10-10-2016), στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο» στο Μαρούσι Αττικής. 
 Παρόντες, είναι οι κ.κ. 1. Κουταλάς Εµµανουήλ, Πρόεδρος ∆.Σ., 2. Τριγώνης Ευάγγελος, 
τακτικό µέλος του ∆.Σ., Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., 3. Φλεβοτόµος Αντώνιος, αναπληρωµατικό µέλος 
του ∆.Σ., 4. Μαγριπλής ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος του ∆.Σ, 5. Φειδοπιάστης Αντώνιος, τακτικό 
µέλος του ∆.Σ, 6. Λιβαδάς Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος του ∆.Σ, εκπρόσωπος των ιατρών, 7. 
Μαλίνογλου Νικόλαος, τακτικό µέλος του ∆.Σ., εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού 
 Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  Κυνηγαλάκη 
Ειρήνη 
 
Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.  
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Θέµα 1ο : ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Σ∆ 54/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ µε συνοδό εξοπλισµό δύο (2) 
µηχανήµατα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του 
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, αφού έλαβε υπόψη την υπ΄ αριθµ. 338/05-01-18 
εισήγηση του Τµήµατος προµηθειών, η οποία αναφέρει 
 
 

 ΘΕΜΑ:   ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΕΠΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
Σ∆ 54/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ µε 
συνοδό εξοπλισµό δύο (2) µηχανήµατα ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ  
 
Σχετικά : 
1. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. το Ν.4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών 
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3. οι διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 
4. οι διατάξεις του N.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
5. το  Π.∆.80/2016  «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
6. οι άµεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκοµείου «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
7. η υπ’αριθµ.10/30.05.2017, θ.18ο Η∆ (Α∆Α: Ω4Χ14690Ω5-ΩΞΜ) απόφαση ∆Σ περί έγκρισης σκοπιµότητας διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισµού 
8. την υπ’αριθµ.36/08.11.2017 θ.12ο Η∆ (Α∆Α: 6ΥΒΟ4690Ω5-ΙΓΜ) απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου περί έγκρισης 

τροποποιηµένων τεχνικών προδιαγραφών 
9. η διακήρυξη του Σ∆ 54/2016 
10. το υπ’αριθµ.πρωτ.22/02.01.2018 έγγραφο – ένσταση της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ 
11.  η υπ αριθµ.πρωτ. 327/05.01.2018  γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων 
 

 
Σε συνέχεια των υπ’αριθµ.10/30.05.2017, θ.18ο Η∆ (Α∆Α: Ω4Χ14690Ω5-ΩΞΜ) και υπ’αριθµ. 36/08.11.2017 θ.12ο Η∆ 

(Α∆Α: 6ΥΒΟ4690Ω5-ΙΓΜ) Αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, προκηρύχθηκε ο υπ’αριθµ. 54/2016 
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ µε συνοδό εξοπλισµό δύο (2) µηχανήµατα». 

 Η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ κατέθεσε την υπ’αριθµ.πρωτ.22/02.01.2018 ένσταση επί συγκεκριµένης τεχνικής 
προδιαγραφής της διακήρυξης. Η επιτροπή ενστάσεων σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών (9)-(10) κατέθεσε την υπ’ 
αριθµ.πρωτ.327/05.01.2018  γνωµοδότηση στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«…Η Επιτροπή Ενστάσεων, αφού µελέτησε την υπ΄αριθµ.22/02.01.2018 ένσταση της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ κατά 
των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης  του συνοπτικού διαγωνισµού  54/2016 για την προµήθεια “Φίλτρων για 
συνεχείς µεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας µε συνοδό εξοπλισµό δύο(2) µηχανήµατα”, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά, αποφάσισε τα κάτωθι: 

Όσον αφορά στην τεχνική προδιαγραφή (σελίδα 3 της διακήρυξης): Τριχοειδικά φίλτρα …..(βλέπε σελίδα 3 της 
ένστασης)  αποδέχεται την ένσταση που αφορά στο θερµαντικό σύστηµα διότι το ζητούµενο είδος χρησιµοποιείται αυτή 
την περίοδο στη ΜΕΘ και µε τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα συνοδευόµενο από πλήρες ΣΕΤ …γραµµών διαλύµατος 
υποκατάστασης µε θερµαντικό σύστηµα…» (από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ)  και µε τη τεχνική προδιαγραφή «…µε θερµαντικό 
σύστηµα αίµατος…» (από την εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ) και εκ της εµπειρίας έχει αποδειχθεί η ασφάλεια και των δύο συστηµάτων 
για τους ασθενείς. 

Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε ότι υποστηρίζει η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ στην ανωτέρω ένσταση «… η συγκεκριµένη 
τεχνική προδιαγραφή της ∆ιακήρυξης …έχει τεθεί φωτογραφικά και παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης των 
διαγωνιζοµένων…», το ζητούµενο είδος µε τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα συνοδευόµενο από πλήρες ΣΕΤ …γραµµών 
διαλύµατος υποκατάστασης µε θερµαντικό σύστηµα…»  δεν διατίθεται στην αγορά από µία µόνο εταιρεία, εποµένως µπορεί 
να υπάρξει επαρκής ανταγωνισµός.…» 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το Ν.4412/2016, άρθρο 127 «…Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία αποφασίζει… εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης ... 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.…».  

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερόµενων παρακαλούµε  όπως αποφασίσετε άµεσα σχετικά µε τη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Ενστάσεων και την τροποποίηση της αναφεροµένης σε αυτή τεχνικής προδιαγραφής. 

Κατά τη συνεδρίαση να παρίσταται και ο Νοµικός Σύµβουλος του Νοσοκοµείου. 

  
 

  Και µετά από διαλογική συζήτηση το ∆.Σ. 
            λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

Α) Αποδέχεται την υπ’ αριθµ.πρωτ. 327/05.01.2018 γνωµοδότηση της επιτροπής ενστάσεων επί της 
υπ’αριθµ.πρωτ.22/02.01.2018 ένστασης της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΠΕ ως εξής: 
«Όσον αφορά στην τεχνική προδιαγραφή (σελίδα 3 της διακήρυξης): Τριχοειδικά φίλτρα …..(βλέπε 
σελίδα 3 της ένστασης)  αποδέχεται την ένσταση που αφορά στο θερµαντικό σύστηµα διότι το 
ζητούµενο είδος χρησιµοποιείται αυτή την περίοδο στη ΜΕΘ και µε τη τεχνική προδιαγραφή «- καθένα 
συνοδευόµενο από πλήρες ΣΕΤ …γραµµών διαλύµατος υποκατάστασης µε θερµαντικό σύστηµα…» 
(από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ)  και µε τη τεχνική προδιαγραφή «…µε θερµαντικό σύστηµα αίµατος…» 
(από την εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ) και εκ της εµπειρίας έχει αποδειχθεί η ασφάλεια και των δύο 
συστηµάτων για τους ασθενείς. 
Επισηµαίνεται ότι, σε αντίθεση µε ότι υποστηρίζει η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ στην ανωτέρω ένσταση «… η 
συγκεκριµένη τεχνική προδιαγραφή της ∆ιακήρυξης …έχει τεθεί φωτογραφικά και παραβιάζει την 
αρχή της ίσης µεταχείρισης των διαγωνιζοµένων…», το ζητούµενο είδος µε τη τεχνική προδιαγραφή «- 
καθένα συνοδευόµενο από πλήρες ΣΕΤ …γραµµών διαλύµατος υποκατάστασης µε θερµαντικό 
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σύστηµα…»  δεν διατίθεται στην αγορά από µία µόνο εταιρεία, εποµένως µπορεί να υπάρξει επαρκής 
ανταγωνισµός.…» 
 
Β) Εγκρίνει την άµεση τροποποίηση από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της 
παραπάνω τεχνικής προδιαγραφής, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθµ.πρωτ. 327/05.01.2018 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων.  
 
Το θέµα οµόφωνα επικυρώνεται σήµερα 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

    Κυνηγαλάκη Ειρήνη                          Εµµανουήλ Κουταλάς  
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