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Η  

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

 

Συνήλθε στην έδρα της στις 14.09.2018 με την εξής σύνθεση: 

Κωνσταντίνος Κορομπέλης, Πρόεδρος και Εισηγητής, Μαρία Μανδράκη και 

Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, Μέλη. 

Για να εξετάσει την από 06.08.2018 (ημερομηνία καταχώρησης στο 

διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) Προδικαστική Προσφυγή, 

με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 762/07.08.2018 και χρέωσης στο 5ο Κλιμάκιο στις 

07.08.2018, της εταιρείας με την επωνυμία […], που εδρεύει στο […],[…], αρ. 

[…],[…], όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 

Κατά της από 19.07.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Γενικού 

Νοσοκομείου […] (Β16/19Η ΣΥΝ/19.07.2018), Πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (Θέμα Β΄ 16), κατ’ αποδοχήν του Πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, 

αναφορικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 005/2017 προκήρυξη διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Βηματοδότες για 

τις ανάγκες του Γ.Ν[…] για ένα έτος». 

Με την Προδικαστική Προσφυγή της η προσφεύγουσα επιδιώκει την 

ακύρωση της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης κατά το μέρος που με αυτήν 

απορρίφθηκε η προσφορά της ως μη πληρούσα τους όρους της διακήρυξης για 

τους αναφερόμενους στην υπό εξέταση Προσφυγή της λόγους. 

Η συζήτηση άρχισε, αφού άκουσε τον Εισηγητή. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα 

Σκέφτηκε κατά το Νόμο 
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1. Επειδή, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 005/2017 προκήρυξη του Γενικού 

Νοσοκομείου […] αποφασίσθηκε η διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού, 

μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Βηματοδότες για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. […] για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 231.827,82 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στις 22.12.2017, όπου 

έλαβε Συστηµικό Αριθµό: α/α 51289. 

2. Επειδή, έχει κατατεθεί, πληρωθεί και δεσμευθεί το νόμιμο 

παράβολο κατά το άρθρο 363 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 5  παρ. 

1 και 2  του Π.Δ. 39/2017 (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 2282 41322958 

1005 0067) ποσού 1.026,00 €, το οποίο και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες 

διατάξεις θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. προκειμένου η παρούσα Προσφυγή να 

είναι παραδεκτή. Εντούτοις, το ζήτημα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της 

υπό κρίση σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., αποτελεί κατ’ ουσίαν και το λόγο της 

Προσφυγής, σε σχέση βέβαια με την κάλυψη ποσοστού 2% της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής και κρίνεται κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση το 

καταβληθέν παράβολο ποσού 1.026,00 € καλύπτει το ποσοστό 0,5% της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ως οι ανωτέρω 

διατάξεις ορίζουν, είτε θεωρηθεί ως προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης 

το ποσό των 231.827,82 €, ως αναγράφεται στις σελ. 2 και 4 της Διακήρυξης, 

είτε το ποσό των 231.414,23 €, που αναγράφεται στην σελ. 13 της Διακήρυξης, 

και η αποφορολόγηση αυτών γίνει είτε με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 

(24%), είτε γίνει με τον μειωμένο συντελεστή (13%).  

3. Επειδή, έχει γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου, σύμφωνα με 

το άρθρο 362 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 39/2017.  
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4. Επειδή, ο επίδικος διαγωνισμός, ενόψει του αντικειμένου του 

(προμήθεια), της προϋπολογισθείσας δαπάνης του, σύμφωνα με το άρθρο 345 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του χρόνου δημοσίευσης της Προκήρυξης στο 

Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (22.11.2017), σύμφωνα με τα άρθρα 120, 376 και 379 - όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν - του Ν. 4412/2016, εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής των οικείων διατάξεων του Βιβλίου IV Ν. 4412/2016 και συνεπώς 

στη δικαιοδοσία της Α.Ε.Π.Π. 

5. Επειδή, η υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 (περ. α΄ και γ΄) του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 4 παρ. 1 

του Π.Δ. 39/2017 (περ. α΄ και γ΄), έχει κατατεθεί εμπροθέσμως, δοθέντος ότι η 

προσβαλλόμενη αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους στις 27.07.2018 και η 

Προδικαστική Προσφυγή ασκήθηκε στις 06.08.2018, ήτοι εντός της δεκαήμερης 

προβλεπόμενης προθεσμίας. 

6. Επειδή, η προσφεύγουσα στρέφεται κατά της ανωτέρω 

προσβαλλόμενης πράξης, αιτούμενη την ακύρωση αυτής κατά το μέρος που με 

αυτήν απορρίφθηκε η προσφορά της ως μη πληρούσα τους όρους της 

διακήρυξης. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα στοιχειοθετεί το έννομο συμφέρον 

της στο γεγονός ότι έχει υποβάλει νομίμως και εμπροθέσμως την προσφορά 

της και εύλογα προσδοκά να της ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση, 

ισχυριζόμενη ότι έχει υποστεί ζημία από την προσβαλλόμενη πράξη, κατά το 

μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε η προσφορά της για το λόγο ότι δεν 

πληρούταν ο όρος κάλυψης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σε ποσοστό 

2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης. Ισχυρίζεται, δε, ότι στην 

υπό κρίση διακήρυξη δεν αναφερόταν η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης 

άνευ Φ.Π.Α., αλλά μόνο συμπεριλαμβανομένου αυτού και συνεπεία της 

ασάφειας αυτής η προσφεύγουσα προέβη σε μαθηματικούς υπολογισμούς 

προς κάλυψη της Εγγυητικής Επιστολής, που, σύμφωνα με την αναθέτουσα 

αρχή, δεν κάλυπταν τους όρους της διακήρυξης. 
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7. Επειδή, η αναθέτουσα αρχή με το υπ΄ αριθ. 12339/14.08.2018 

έγγραφό της εκφράζει τις απόψεις της επί της εν λόγω Προσφυγής. 

8. Επειδή, με την υπ’ αριθ. Α362/2018 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. 

ανεστάλη η περαιτέρω πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθ. 

005/2017 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση της προμήθειας «Βηματοδότες για τις ανάγκες του Γ.Ν. […] για ένα 

έτος», μέχρι την έκδοση απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής.  

9. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 και 

του άρθρου 3 του Π.Δ. 39/2017 ορίζεται ότι: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος 

έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την 

υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων 

βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής». Περαιτέρω, σύμφωνα 

με το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «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… 2. 

Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η 

προσβαλλόμενη πράξη, ενώ επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, 

ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται στην αναθέτουσα αρχή για 

να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια …» και η διάταξη αυτή 

επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 18 του Π.Δ. 39/2017. 

10. Επειδή, η προσφεύγουσα με τον προβαλλόμενο λόγο της 

Προσφυγής της στρέφεται κατά της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης, κατά το 

μέρος που με αυτήν απορρίφθηκε η προσφορά της για το λόγο ότι δεν 

πληρούταν ο όρος κάλυψης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, 
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αναφέροντας ότι για τον υπολογισμό αυτής, ποσοστού 2%, απαιτείτο η 

προϋπολογισθείσα αξία, χωρίς Φ.Π.Α., της σύμβασης, αξία, όμως που δεν 

αναφερόταν στη Διακήρυξη και συνεπεία της ασάφειας αυτής η προσφεύγουσα 

προέβη σε μαθηματικούς υπολογισμούς προς κάλυψη της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής, που, σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, δεν κάλυπταν 

τους όρους της διακήρυξης. Για το λόγο αυτόν, προέβη σε συμπλήρωση του 

απαιτούμενου προς κάλυψη του οφειλόμενου ποσού Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, σε κάθε, δε, περίπτωση η πλημμελής 

συμπλήρωση του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής δεν οφειλόταν 

σε δική της πλημμέλεια, αλλά σε ασάφεια και αντίφαση των όρων της 

Διακήρυξης και ο αποκλεισμός της από τη συνέχεια της υπό κρίση 

διαγωνιστικής διαδικασίας, παραβιάζει γενικές αρχές του δικαίου των δημοσίων 

συμβάσεων, ήτοι αυτές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της πρόσβασης στις 

διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, καθώς επίσης και τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

11.Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 72 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016 

ορίζεται ότι «1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να 

παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση 

συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή 

περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των 

προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων». Περαιτέρω, στο άρθρο 6 «Μέθοδοι 

υπολογισμού της εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Ό υπολογισμός της 

εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, 

χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου 
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κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, 

όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης». 

12. Επειδή, από τα ανωτέρω εναργώς προκύπτει ότι στα έγγραφα 

της σύμβασης θα πρέπει να αναφέρεται η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., επί της οποίας θα υπολογιστεί το οριζόμενο ποσοστό της Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής. 

13. Επειδή, επέκεινα, στο άρθρο 53 «Περιεχόμενο εγγράφων της 

σύμβασης» του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Οι όροι των εγγράφων της 

σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή 

άρτιων και συγκρίσιμων μεταξύ τους προσφορών». 

14. Επειδή, στην υπό εξέταση Διακήρυξη και στο Παράρτημα Β΄ 

αυτής ορίζεται ότι «… 1.2.1.1.1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για 

ποσοστό που αντιστοιχεί σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός 

ΦΠΑ κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και 

προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή …». Περαιτέρω και στον όρο 10.1.2. «Εγγύηση 

Συμμετοχής» ορίζεται ότι «1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να 

αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/νση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του 

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο 

παράρτημα Α΄. Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η 

προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να 

είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της 

διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α.». Τέλος, στο Παράρτημα ΣΤ΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» δεν αναφέρεται το ακριβές 

οφειλόμενο προς καταβολή ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 
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15. Επειδή, εν προκειμένω, ως προϋπολογιζόμενη δαπάνη της 

σύμβασης αναγράφεται στις σελίδες 2 και 4 της Διακήρυξης το ποσό των 

231.827,82 €, ενώ στη σελίδα 13 της Διακήρυξης αναγράφεται το ποσό των 

231.414,23 €, δημιουργώντας μιαν αντίθεση, αναφορικά με το ακριβές ποσό της 

υπό ανάθεσης Σύμβασης. 

16. Επειδή, περαιτέρω, από τη θεώρηση της υπόψη Διακήρυξης, 

προκύπτει ότι δεν αναφέρεται η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης άνευ 

του αναλογούντος Φ.Π.Α., προκειμένου να είναι ευχερής και εφικτός ο 

υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, 

σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Επιπλέον, από τη θεώρηση της υπόψη 

Διακήρυξης, προκύπτει ότι δεν αναφέρεται ούτε το ποσοστό του αναλογούντος 

Φ.Π.Α., προκειμένου, ευχερώς, να δύνανται οι οικονομικοί φορείς να προβούν 

σε αποφορολόγηση της αναγραφόμενης, με Φ.Π.Α., προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης της σύμβασης, πραγματοποιώντας τις σχετικές μαθηματικές πράξεις,  

ούτως ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του προς καταβολή ποσού της 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Τέλος, σε κανένα σημείο της Διακήρυξης 

δεν αναγράφεται συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως 

σε ευρώ, αναφορικά με την Εγγύηση Συμμετοχής, ως το άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 ορίζει.  

17. Επειδή, και σε κάθε περίπτωση έχει κριθεί συναφώς ότι τυχόν 

ασάφειες των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορούν να ερμηνεύονται εις βάρος 

των διαγωνιζομένων, κατά παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού και της 

παροχής ίσων ευκαιριών και θα πρέπει να παρέχεται και σε αυτούς, οι οποίοι 

βλάπτονται από την ασάφεια αυτή, η δυνατότητα να συμπληρώσουν την τυχόν 

ελαττωματική, κατά την κρίση της Διοίκησης (λόγω της προβαλλόμενης απ’ 

αυτήν ασάφειας), προσφορά τους (ΕΑΣτΕ 423, 424, 425/2011). Επιπροσθέτως, 

η ερμηνεία των όρων των εγγράφων της σύμβασης δεν μπορεί να γίνεται εις 

βάρος του καλόπιστου διαγωνιζομένου, εφόσον η Διοίκηση ήταν αυτή που 

όφειλε να εκφραστεί σαφέστερα (ΕφΑθ 1959/1970 Αρμ. 1970 σελ. 1111, ΕφΘεσ 
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501/1987 ΕΔημΕργ 1990/1, σελ. 84, Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, έκδ. 

θ΄, σελ. 776).  

18. Επειδή, τούτων ούτως εχόντων, καταδεικνύεται ότι η πλημμελής 

συμπλήρωση του ποσού της κατατεθείσας Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

της προσφεύγουσας δεν οφειλόταν σε δική της πλημμέλεια, αλλά των 

εγγράφων της Διακήρυξης, συνεπεία της αντιφατικής αναγραφής της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης με Φ.Π.Α., της μη αναγραφής της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης της σύμβασης άνευ του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

της μη αναγραφής του ποσοστού του αναλογούντος Φ.Π.Α., αλλά και της μη 

αναγραφής του ακριβούς ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, κατά 

τα προλεχθέντα.  

19. Επειδή, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά με την παρούσα, 

προκύπτει ότι στην υπό κρίση περίπτωση μη νομίμως απερρίφθη η προσφορά 

της προσφεύγουσας, σε κάθε δε περίπτωση η συμπλήρωση της κατατεθείσας 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι σύννομη και θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον από την ασάφεια της Διακήρυξης 

προέκυψε η πλημμελής καταβολή του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής 

Συμμετοχής που κατέθεσε η προσφεύγουσα. 

20. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν η υπό κρίση Προσφυγή θα πρέπει να 

γίνει δεκτή ως νόμω και ουσία βάσιμη. 

21. Επειδή, ύστερα από την προηγούμενη σκέψη, το παράβολο που 

κατέθεσε η προσφεύγουσα (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 228241322958 

1005 0067) ποσού 1.026,00 €, πρέπει να επιστραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 

363 παρ. 5 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 5 του Π.Δ. 39/2017.  

 

Για τους λόγους αυτούς 

 

Δέχεται την υπό κρίση Προδικαστική Προσφυγή.  
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Ακυρώνει την από 19.07.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Γενικού 

Νοσοκομείου […] (Β16/19Η ΣΥΝ/19.07.2018), Πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (Θέμα Β΄ 16), κατ’ αποδοχήν του Πρακτικού 

αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, 

αναφορικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 005/2017 προκήρυξη διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Βηματοδότες για 

τις ανάγκες του Γ.Ν. […] για ένα έτος», κατά το μέρος που με αυτήν 

απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία […]. 

Ορίζει την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου (ηλεκτρονικό 

παράβολο με κωδικό 228241322958 1005 0067) ποσού 1.026,00 €. 

  

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και εκδόθηκε την 1η  

Οκτωβρίου 2018.  

 

     Ο Πρόεδρος                                           Η Γραμματέας 

 

Κωνσταντίνος Πολ. Κορομπέλης              Γεωργία Παν. Ντεμερούκα 


