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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ης /04/2021
Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο: « Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού
υλικού για την ανίχνευση του COVID-19 λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. Γεννηματάς»Οργανική μονάδα «O ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 €
άνευ Φ.Π.Α. »

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διοικητής του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ– Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κ. Γεώργιος Κούτρας, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα θέτει υπόψη
των μελών:
1.Τις διατάξεις του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ81/4-4-2005/τ.Α΄) σχετικά με τις αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σε συνδυασμό με την υπ΄αρίθμ.Υ4α/οικ.91432/25-72011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης».
2. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου ( Απόφ. Υ4α/οικ.123783/2012 ΦΕΚ 3485/τ. Β΄/31-12-2012).
3. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 88196/08-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ο κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ διορίστηκε Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 8 /13-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
4. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1805/14-01-2020
έγγραφο του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας περί ανάληψης υπηρεσίας του
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΑ στις
14/01/2020.
5. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.2755/16-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ο
κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ διορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με αρμοδιότητα στην Οργανική Μονάδα Έδρας « Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ » και η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 32 /17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
6. Την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ.2076/18-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία η
κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΟΥΔΑ διορίστηκε Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα « Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ » και η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 34 /18-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).
7.Την αριθμ.Γ4Β/Γ.Π.οικ:37463/2020 (ΦΕΚ 456/τ.ΥΟΔΔ/23-06-2020) Απόφαση του Υπουργού
Υγείας περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
8.Την αριθμ.Γ4β/ΓΠ.οικ:39771/2020 (ΦΕΚ 539/τ.ΥΟΔΔ/23-07-2020) Απόφαση του Υπουργού
Υγείας περί τροποποίησης της υπ΄αρ.Γ4β/ΓΠ.οικ:37463(Σχετ:57785/2019, 55259/2019 )
απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΥΟΔΔ 456/2020, ΑΔΑ:6ΒΖΗ) σχετικά με την συγκρότηση και
τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου ΝΠΔΔ υπό την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ–Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ », αρμοδιότητας
3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία η κ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ διορίστηκε ως
Τακτικό Μέλος, Προϊσταμένη της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σε
αντικατάσταση της ΚΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, λόγω συνταξιοδότησης.
9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Β΄4899) «έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1
του αρθ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. «Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης».
10.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5481/23-04-2021 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής
Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά :
1. O Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις,
2. O Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007),
3. O Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
4. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
5. O N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,
6. Η υπ΄αρ. 5η/θ 7ο/12-03-2021 ΑΔΑ: 95ΥΝ46904Κ-Ρ37 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Θ.
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», περί έγκρισης της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρεται στο θέμα.
7. Η υπ΄αρ 4332/31-03-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
8.Το από 20-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των
προσφορών που αναφέρεται στο θέμα.
Υποβάλλουμε συνημμένα λόγω αρμοδιότητάς σας, το αναφερόμενο στο ανωτέρω (8)
σχετικό, Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του
COVID-19, λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Γ. Γεννηματάς» - Οργανική μονάδα «O ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με το
οποίο:
«……Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ΤΡΙΤΗ 06-04-2021 οι παρακάτω που υπογράφουμε:
1. ΣΕΡΠΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΖΩΗ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (τακτικό
μέλος)
2. ΜΠΕΛΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (τακτικό μέλος)
3. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
(αναπληρωματικό μέλος)
που αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών στην ως άνω
διαδικασία και οριστήκαμε με την αριθ. πρωτ. 1033/51η/22-01-2021 ΑΔΑ: 675Π4690Β1Χ1Β Απόφαση του Διοικητού του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,
συγκεντρωθήκαμε την προκαθορισμένη ημέρα από την με αριθ. πρωτ. 4432/01-04-2021
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραλάβαμε από το Γραφείο Προμηθειών τις εξής
δύο προσφορές:
-

με αριθμ. πρωτ. 4583/05-04-2021 της εταιρείας «PLUSMA I.A.E.»
με αριθμ. πρωτ. 4618/05-04-2021 της εταιρείας «LABNET I.A.E.»

τις οποίες αποσφραγίσαμε και μονογράψαμε.
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Στη συνέχεια συνεδριάσαμε και αξιολογήσαμε τις προσφορές των δύο εταιριών «PLUSMA
I.A.E.» και «LABNET I.A.E.» και
- Σχετικά με την προσφορά της εταιρείας «PLUSMA I.A.E.» διαπιστώσαμε ότι:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά πληρούν τα ζητούμενα της ως
άνω
αναφερόμενης πρόσκλησης.
Η οικονομική προσφορά είναι εντός της προϋπολογισθείσας τιμής.
- Σχετικά με την προσφορά της εταιρείας «LABNET I.A.E.» διαπιστώσαμε ότι:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά πληρούν τα ζητούμενα της ως
άνω
αναφερόμενης πρόσκλησης.
Η οικονομική προσφορά είναι εντός της προϋπολογισθείσας τιμής
Μετά από εξέταση του υπομνήματος με αρ.πρωτ. 4878/09-04-2021 της εταιρείας
«PLUSMA I.A.E.», αναφέρουμε ότι δεν συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις του
υποβληθέντος υπομνήματος και εμμένουμε ότι και οι δύο συμμετέχουσες εταιρίες πληρούν
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές.
Μετά τα παραπάνω συντάξαμε τον κάτωθι συγκριτικό πίνακα τιμών:
Εταιρεία
«PLUSMA I.A.E.»
«LABNET I.A.E.»

TIMH RT-PCR
25,90€
25,00€

Μετά τα παραπάνω προτείνουμε ως προσωρινό ανάδοχο (μειοδότη) την εταιρεία
«LABNET I.A.E.» για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για
την ανίχνευση του COVID-19
λόγω κατεπειγουσών αναγκών
του Γ.Ν.Θ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Γ. Γεννηματάς» Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») και κόστος για το RT-PCR 25,00€ έως
εξαντλήσεως του ποσού των 20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. καθώς η προσφορά της είναι
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη…..»
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του
2021 στον ΚΑΕ 0439 ΑΔΑ: 60ΦΟ46904Κ-9ΤΜ και ΑΔΑ: ΩΞΘΨ4690Β1-ΡΟΨ του Γ.Ν.Θ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Γ. Γεννηματάς» και
Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Γ. Γεννηματάς»Οργανική μονάδα «O ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω και
μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα αποφασίζει

Α. Επικυρώνει ως έχει το από 20-04-2021 υποβληθέν και αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για
την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του
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COVID-19, λόγω των κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. Γεννηματάς»- Οργανική μονάδα «O ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. »
Β. Κατακυρώνει – αναθέτει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «LABNET I.A.E.» για

την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών εξέτασης βιολογικού υλικού για την ανίχνευση του
COVID-19 λόγω κατεπειγουσών αναγκών του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Γ. Γεννηματάς» - Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») και κόστος για το RT-PCR 25,00€ έως εξαντλήσεως του ποσού των
20.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της πρόσκλησης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη…..»
Γ. Για τη δαπάνη πληρωμής των ανωτέρω ειδών, έχει προβλεφθεί πίστωση στον
προϋπολογισμό του 2021 στον ΚΑΕ 0439 ΑΔΑ: 60ΦΟ46904Κ-9ΤΜ και ΑΔΑ: ΩΞΘΨ4690Β1ΡΟΨ του Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ.
Γεννηματάς » και Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

Δ. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Τμήμα Οικονομικού του Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
– Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Β. ΤΡΑΟΥΔΑ
Λ.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Μ. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
Π.ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
Σ. ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του ΔΣ
Μαρία Τσακαλάκη

