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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
        ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                                                                                                            Αριθ. Απόφασης : 173/2020   
          ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ                                              Ημερ.   - // -        : 31/12/2020  
    ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
            ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
          Πρακτικού από την Τακτική  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, με Αριθμό 26/2020  από 31/12/2020 . 
                                     
          Στο Καρπενήσι και στα Γραφεία του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, σήμερα  
στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο αυτού, που διορίστηκε με την αριθ. Δ1/οικ. 58756/19024/13-12-2019 απόφαση της 
Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί διορισμού Διοικητή στο Θεραπευτήριο 
Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας (ΦΕΚ 1070/17-12-2019) και την αριθ.  Δ1/49472/16029/20-01-2020 
απόφαση της Υφυπουργού  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί ορισμού Προέδρου και 
Μελών Δ.Σ. (ΦΕΚ 54/30-01-2020) στο Θεραπευτήριο, κατόπιν της αριθ. 1757/29/12/2020 
πρόσκλησης  του  Διοικητή του Θεραπευτηρίου, η οποία και επιδόθηκε νόμιμα. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία από τον Πρόεδρο δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
παρόντα 7 μέλη, ονομαστικά οι:                                                          
   
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
Λάππας Κλεομένης,   Πρόεδρος Δ.Σ.      
Μπαλτάς Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος                                                 
Λακιώτης Παναγιώτης, Μέλος                                                                         Ουδείς 
Κριπάση  Αναστασία,   Μέλος 
Γρίβα Μαρία, Μέλος 
Ντρίβας Αντώνιος, Μέλος 
Νικόπουλος Αθανάσιος, Μέλος  
      
    Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ουρανία 
Ευθυμία  Πρίμπα. 
 
Εισηγητής του θέματος ορίστηκε η Αναπλ. Προϊσταμένη του Διοικητικού Παναγιώτα Τσιγαρίδα. 
 
ΘΕΜΑ 2 ο:  
      Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια 
προστατευτικού ρουχισμού-υλικών μιας χρήσης.   
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
     
        Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»      
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/Α΄/08-08-2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

ΑΔΑ: ΨΖΟΧ465ΙΨ4-034



2 
 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05-
08-2016).  

4. Την Αριθμ. Πρωτ. 61400/1940/11-3-2020 (ΑΔΑ:65ΠΝ46ΜΤΛΚ-1ΘΨ) απόφαση του  Υπουργού  
Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έγκριση προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων 
Παθήσεων  Ευρυτανίας οικονομικού έτους 2020». 

5. Την Αριθμ. Πρωτ. 38153/1077/3-11-2020 (ΑΔΑ:69ΑΗ46ΜΤΛΚ-Ρ5Κ) απόφαση του  Υπουργού  
Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων «1η τροποποίηση προϋπολογισμού του Θεραπευτηρίου 
Χρόνιων Παθήσεων  Ευρυτανίας οικονομικού έτους 2020» 

6. Το Αριθ.πρωτ. 1541/18-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007788314) Πρωτογενές Αίτημα.  
7. Την αριθ. 150/2-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΣΠΘ465ΙΨ4-ΓΚ2, ΑΔΑΜ: 20REQ007792605) απόφαση 

έγκρισης του Δ.Σ του Θεραπευτηρίου. 
8. Την  αριθ. 157/08-12-2020, (ΑΔΑ: 60Δ5465ΙΨ4-ΧΒΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
9. Την Αριθ.πρωτ. 1638/9-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ2Μ465ΙΨ4-ΖΨ0, ΑΔΑΜ: 20PROC007815814)  

πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
10. Το Αριθ.πρωτ. 1742/24-12-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών – Αξιολόγησης 

Προσφορών το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει ότι: 
 

«Στο Καρπενήσι σήμερα 24 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και αντί της 22-12-2020 

(αρχική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) λόγω φόρτου εργασίας των υπηρεσιών Courier,  στα γραφεία 

του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που 

συστάθηκε με την αριθ. 1652/10-12-2020 απόφαση του Διοικητή  του Θεραπευτηρίου, προκειμένου να 

αποσφραγίσει τους φακέλους για να ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψήφιων προμηθευτών 

και να αξιολογήσει τις κατατιθέμενες προσφορές  για την προμήθεια  προστατευτικού ρουχισμού / υλικών μιας 

χρήσης «CPV 18100000-0», σύμφωνα με την αριθ. 150/02-12-20, απόφαση έγκρισης Δ. Σ  του Θεραπευτηρίου 

και την  αριθ. 1638/09-12-2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ανωτέρω. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1.Φλώρου Αναστασία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ως Πρόεδρος της επιτροπής.  
2.Κυριλή Γεωργία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.  
3.Παπαστογιαννίδου Θεοπούλα , κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας. 
 
Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και στον έλεγχο των ζητούμενων δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν. 
 
       Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα διαπίστωσαν τα παρακάτω: 
 

Για  την προμήθεια  προστατευτικού ρουχισμού / υλικών μιας χρήσης «CPV 18100000-0» κατατέθηκαν οι 
παρακάτω προσφορές.  

 
1. Η προσφορά (αρ.πρωτ. 1685/15-12-2020) από  SANImed ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε ΧΟΝΔ. ΕΜΠ. 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   
2. Η προσφορά (αρ.πρωτ. 1698/17-12-2020) από   ΒΥΖΑΣ Α.Ε.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
3. Η προσφορά (αρ.πρωτ. 1705/18-12-2020) από  Hamed ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ            
4. Η προσφορά (αρ.πρωτ. 1720/22-12-2020) από Υγειοδυναμική ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΦΟΔΙΩΝ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ        
       

          Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα  των φακέλων, οι οποίοι περιείχαν τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής  που προβλέπονταν  στη συγκεκριμένη Διακήρυξη και την τεχνική προσφορά με τις ζητούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές. 
       Μετά από ενδελεχή έλεγχό τους, η επιτροπή διαπίστωσε ότι αν και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ήταν πλήρη και 
καθόλα εντάξει, εντούτοις, από τους ανωτέρω τέσσερις  συμμετέχοντες, μόνο η Hamed ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, έδωσε προσφορά για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών του διαγωνισμού. 
Σύμφωνα με  τους όρους της Διακήρυξης( παρ, προσφορά :«Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά μόνο 
για το σύνολο των ειδών») , οι υπόλοιποι συμμετέχοντες απορρίπτονται. 
        Κατόπιν η επιτροπή   προχώρησε στο άνοιγμα  της οικονομικής  προσφοράς της,  η   οποία   εξετάστηκε  και 
βρέθηκε ότι δεν υπερέβαινε τις ενδεικτικές  τιμές του Θεραπευτηρίου σε όλα τα ζητούμενα είδη και ήταν κάτω από 
τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του Θεραπευτηρίου (25.475,80€  με ΦΠΑ ) ήτοι:  15.932,76 €  με ΦΠΑ. 
        Αφού  η επιτροπή έλαβε υπόψη  της  τα ανωτέρω, αποφασίζει και προτείνει την ανάθεση της προμήθειας  
προστατευτικού ρουχισμού / υλικών μιας χρήσης «CPV 18100000-0» του Θεραπευτηρίου στην Hamed  
ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ,  διότι ήταν η μόνη προσφορά για το σύνολο 
των ειδών   και παράλληλα πληρούσε και τα οικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με την Διακήρυξη. 

 
Το παρόν Πρακτικό θα υποβληθεί στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Θεραπευτηρίου για να αποφασίσει 
σχετικά». 

 
 

Το συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισμού από 
την αρμόδια επιτροπή και μετά από διαλογική συζήτηση. 

                                                  
 

Ομόφωνα αποφασίζει 
 
 

 Την έγκριση του υπ’ αριθ. 1742/24-12-2020 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – 

αξιολόγησης προσφορών  της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη του προσφέροντα «Hamed 

ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ»  ως προσωρινού αναδόχου του 

διαγωνισμού για την προμήθεια προστατευτικού ρουχισμού /υλικών μιας χρήσης . 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στον προσφέροντα για να καταθέσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

 
          Το παρόν είναι ακριβές  απόσπασμα  από το αριθ.26 /31-12-2020   Πρακτικό  του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου.- 

 
                                                                                                           Τα  Μέλη 
                                                                                                                 Τ.Υ. 

1. Μπαλτάς Αθανάσιος 
2. Λακιώτης Παναγιώτης 
3. Κριπάση Αναστασία 
4. Ντρίβας Αντώνιος 
5.  Γρίβα Μαρία  
6. Νικόπουλος Αθανάσιος 

 
                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα 
Η   Γραμματέας 

 
                                                              Ουρανία Ευθυμία  Πρίμπα 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Τ.Σ.Υ. 

 
 

Λάππας Κλεομένης   
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