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Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα 24/6/2019  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11,00̟.µ. ύστερα α̟ό  την 

µε αρ.̟ρωτ. 1297/24-6-2019 ̟ρόσκληση της Προέδρου, συνεδρίασε εκτάκτως  το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ µε την ε̟ωνυµία <<Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου – Γ.Ν.-

ΚΥ Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο»>>. 

Στην συνεδρίαση ̟ροεδρεύει η Κοινή ∆ιοικήτρια κ.Σ̟ινθούρη Μαρία και ̟αρίστανται ο 

Αντι̟ρόεδρος κ.Μιχελάκης Εµµανουήλ Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της Α.Ο.Μ.Σητείας και τα 

τακτικά µέλη Αρακαδάκης Γεώργιος Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της Α.Ο.Μ. Ιερά̟ετρας, 

Βασιλαράς Ηλίας Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος Ιατρών και Μανουσάκης Γεώργιος Αιρετός 

Εκ̟ρόσω̟ος των λοι̟ών Εργαζοµένων και  η Γραµµατέας  του ∆Σ Κουµάκη Μαρία. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 415 

ΘΕΜΑ  1Ο: ∆ιαβίβαση ̟ρακτικού ε̟ιτρο̟ής ενστάσεων – ̟ροσφυγών ύστερα α̟ό  

                  υ̟οβολή ένστασης α̟ό την εταιρεία ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ.    
     

                                        Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υ̟όψη του 

 
1. Την µε αρ.̟ρωτ. 1296/24-6-2019 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της Οργανικής 

Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου µε την ο̟οία διαβιβάζει το α̟ό 19/6/2019 ̟ρακτικό της 

ορισθείσας µε την υ̟’ αριθµ. 11/14-01-19 α̟όφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε̟ιτρο̟ής 

Ενστάσεων – Προσφυγών έτους 2019, σχετικά µε την υ̟οβληθείσα ένσταση της εταιρεία 

ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε µε αριθµό ̟ρωτοκόλλου 5690/12-6-19 έναντι της 

∆ιακήρυξης του Συνο̟τικού ∆ιαγωνισµού Συσκευές Αναισθησίας και Ανάνηψης µε αριθµό 

̟ρωτοκόλλου 5375/5-6-19 ο ο̟οίος διενεργείται α̟ό τον φορέα µας για την κάλυψη των 

αναγκών της Οργανικής Μονάδας Έδρας. 

2. Το α̟ό 19/6/2019 ̟ρακτικό της ε̟ιτρο̟ής ̟ου αφού αξιολόγησε το ̟εριεχόµενο της 

̟αρα̟άνω αναφερόµενης ένστασης και µε γνώµονα την διασφάλιση της ισότιµης και χωρίς 

διακρίσεις µεταχείρισης των οικονοµικών φορέων, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, 

της αµοιβαίας αναγνώρισης, της ̟ροστασίας του δηµόσιου συµφέροντος, της ̟ροστασίας των 

δικαιωµάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού (άρθρο 18 Ν 4412/2016) 

̟ροτείνει να γίνει α̟οδεκτή η κατατεθείσα ένσταση της εταιρείας ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ 

Ε.Π.Ε. και να ανα̟ροσαρµοσθούν οι τεχνικές ̟ ροδιαγραφές του είδους µε α/α 45 και κωδικό 

Orco 186880 ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ.   

3. Την µε αρ.313/20-5-2019 α̟όφασή του µε την ο̟οία, µεταξύ άλλων, είχε εγκρίνει τις 

τεχνικές ̟ροδιαγραφές του αναφερόµενου διαγωνισµού. 

4. Την εισήγηση της ̟ροέδρου του σχετικά µε το ̟αρα̟άνω θέµα και την διαλογική 

συζήτηση µεταξύ των µελών του. 

                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α̟οδέχεται τις ̟ ροτάσεις της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής ενστάσεων-̟ροσφυγών έτους 2019, τρο̟ο̟οιεί την 

µε αρ.313/20-5-2019 α̟όφασή του ανα̟ροσαρµόζοντας τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές   του είδους µε 

α/α 45 και κωδικό Orco 186880 ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ως εξής: 

 «Αισθητήρας ενηλίκων σε ενιαία κατασκευή για µέτρηση βάθους καταστολής µε τη µέθοδο 

του διφασµατικού δείκτη. Να είναι αυτοκόλλητος µετω̟ιαίος αισθητήρας, µίας χρήσεως.  Να 

α̟οτελείται α̟ό 3-6 ηλεκτρόδια. Εκτός α̟ό α̟αγωγή ΗΕΓ να µ̟ορεί να καταγράφει ταυτόχρονα το 
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ΗΜΓ α̟ό την κροταφική ̟εριοχή (Μυϊκός Τόνος). Ο αισθητήρας να συγκολλάται ισχυρά στο δέρµα 

και να µην α̟οκολλάται εύκολα κατά την διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας και να 

εξασφαλίζει την καλύτερη ̟οιότητα σήµατος.  Να ̟αρέχει τα εξής ε̟ι̟λέον ̟λεονεκτήµατα: 

Αυξηµένη αντίσταση στην ηλεκτροκαυστηρίαση. Βελτιωµένη α̟όδοση κατά την χρήση φαρµάκων 

βαθειάς αναισθησίας. Ενισχυµένο φιλτράρισµα ΗΜΓ (ηλεκτροµυογραφήµατος). Να διαθέτει 

συνδετικό (clip) ασφαλείας. Να το̟οθετείται εύκολα, χωρίς να δηµιουργεί ̟ροβλήµατα κατά την 

διάρκεια του χειρουργείου ή της νοσηλείας»,  

µεταθέτοντας ̟αράλληλα την καταληκτική ηµεροµηνία  κατάθεσης των ̟ροσφορών α̟ό την 25η 

Ιουνίου 2019 ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την σχετική διακήρυξη για την 8η Ιουλίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 15:00µ.µ., ̟ροκειµένου να διασφαλισθεί η διαδικασία κατάθεσης των ̟ροσφορών. Κατά 

συνέ̟εια µετατίθεται και η ηµεροµηνία α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών για την 9η Ιουλίου 2019, 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30̟.µ.  

                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆Σ 

 

ΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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