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ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 1280 
 
1. Τη με αριθμό πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 2764/16.1.2020 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (Φ.Ε.Κ. 65/31.1.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. 
«Ιπποκράτειο». 

2. Την Συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής  Δημοκρατίας και της εταιρείας 
SIEMENS Α.Ε. (Φ.Ε.Κ. 164/τ. Α΄ 27.8.2012). 

3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 324, του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/τ. 
Α΄/2012) «Έγκριση του Σχεδίου Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και των εταιρειών SIEMENS AG και SIEMENS Α.Ε.». 

4. Το με αριθμό πρωτ. ΓΔΟΥ 858/26.7.2018, έγγραφο του Υπουργείου Οικονομι-
κών. 

5. Τo με αριθμό πρωτ. 1639/9.8.2018 και 3287/15.11.2018 έγγραφα του Υπουρ-
γείου Υγείας, περί παροχής ιατρικού εξοπλισμού στο πλαίσιο Συμφωνίας συμβι-
βασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας SIEMENS Α.Ε. 

6. Το με αριθμό πρωτ. 47031/27.9.2019 έγγραφο του Νοσοκομείου προς τη 
Μο.Πα.Δις. 

7. Την από 5.11.2019 απάντηση της Μο.Πα.Δις (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
55153/7.11.2019 του Νοσοκομείου). 

8. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
19η/5.12.2019 συνεδρίασή του, (θέμα έκτακτο 13ο), (ΑΔΑ: 6ΨΧ8469067-1ΔΛ), 
με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια ηλεκτρονικού 
διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) ΑΞΟΝΙΚΟΎ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για τις ανάγκες του 
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «SIEMENS». 

9. Την υπ’ αριθ. 12/2020 διακήρυξη, η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 29.4.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(reception ID: 20-207807-001, αριθμός αναφοράς: ENOTICES-ippokrat/2020-
055369) και στο ΚΗΜΔΗΣ (20PROC006630691 2020-04-29), η περίληψή του 

ΑΔΑ: 69ΓΓ469067-ΦΣ8



αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΝΑΓ469067-Β7Ρ και δημοσιεύτηκε σε δύο 
εφημερίδες σε τοπικό επίπεδο (Ημερήσια Τοπική και Επτά Ημέρες) και έλαβε στο 
ΕΣΗΔΗΣ τους συστημικούς αριθμούς 82908, 82909 με καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης των προσφορών την 15η-6-2020 και ώρα 18:00:00 και ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού την 19η-06-2020 και ώρα 10:00:00. 

10. Την από 25.5.2020 Προδικαστική Προσφυγή και το αίτημα αναστολής-
προσωρινών μέτρων της διενέργειας του διαγωνισμού που κατέθεσε η εταιρεία 
GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της υπ’ αριθ. 12/2020 διακήρυξης του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 
(αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 23137/26.5.2020). 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23346/27.5.2020 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο έγγραφο του 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με 
συστημικούς αριθμούς 82908 και 82909. 

12. Το από 26.5.2020 έγγραφο της ΑΕΠΠ (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
23270/26.5.2020) και η υπ’ αριθ. 781/2020 (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
24200/2.6.2020) Πράξη της Προέδρου του 6ου Κλιμακίου, με την οποία ορίστηκε 
η ημερομηνία εξέτασης της Προδικαστικής Προσφυγής από την ΑΕΠΠ για την 
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:45 στην έδρα της ΑΕΠΠ και κλήθηκε η 
Αναθέτουσα Αρχή να καταθέσει τις απόψεις της. 

13. Τη με αριθμό πρωτ. 25090/5.6.2020 Έκθεση Απόψεων του Νοσοκομείου που 
εστάλη στην ΑΕΠΠ και στην προσφεύγουσα GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί της από 25.5.2020 
Προδικαστικής Προσφυγής. 

14. Την υπ’ αριθ. 962/4.6.2020 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, 
(ΨΝΡΟ469067-Δ7Φ), για μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 κα ώρα 18:00:00 και της 
ημερομηνίας διενέργειας για την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 κα ώρα 10:00:00. 

15. Την από 9.6.2020 Παρέμβαση της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ, (αριθμοί πρωτ. εισερχ. εγγράφων 25674/10.6.2020 και 
25676/10.6.2020) όπως αυτή κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτ. 
25986/11.6.2020 στην Προσφεύγουσα GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην ΑΕΠΠ και στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με αριθμούς 82908 και 82909. 

16. Το από 11.6.2020 Υπόμνημα της εταιρείας GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αριθμός πρωτ. εισερχ. 
εγγράφου 26283/12.6.2020) επί των Απόψεων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως 
αυτό κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτ. 26856/16.6.2020 προς την ΑΕΠΠ και 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με αριθμούς 82908 και 82909. 

17. Το από 19.6.2020 Υπόμνημα της εταιρείας GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αριθμός πρωτ. εισερχ. 
εγγράφου 28336/24.6.2020) επί της από 9.6.2020 Παρέμβασης της εταιρείας 
SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ, όπως αυτό κοινοποιήθηκε με το 
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με αριθμό πρωτ. 28465/24.6.2020 προς την ΑΕΠΠ και στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού με αριθμούς 82908 και 82909. 

18. Το από 29.6.2020 Υπόμνημα της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ, (αριθμοί πρωτ. εισερχ. εγγράφων 29632/1.7.2020 και 
29633/1.7.2020) όπως αυτό κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτ. 
29906/2.7.2020 προς την ΑΕΠΠ και στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με 
αριθμούς 82908 και 82909. 

19. Το από 29.6.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εισηγήτριας, μέλος του 6ου Κλιμακίου 
ΑΕΠΠ, (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 29205/29.6.2020 του Νοσοκομείου) με 
το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την Προδικαστική Προσφυγή της 
εταιρείας GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

20. Τη με αριθμό πρωτ. 29205/30.6.2020 απάντηση του Νοσοκομείου στο ανωτέρω 
ηλεκτρονικό μήνυμα.  

21. Την υπ’ αριθ. 824/2020 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, (αριθμός πρωτ. 
εισερχ. εγγράφου 33361/21.7.2020), με την οποία αποφασίστηκε η εν μέρει 
αποδοχή της Προδικαστικής Προσφυγής και η ακύρωση της υπ’ αριθ. 12/2020 
διακήρυξης του διεθνή δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) 
ΑΞΟΝΙΚΟΎ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στα πλαίσια 
της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας 
«SIEMENS, κατά τα προβλεπόμενα στο σκεπτικό της Απόφασης. 

22. Το άρθρο 367 του ν. 4412/2016 που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ». 

23. Το από 21.7.2020 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 33577/21.7.2020) έγγραφο 
της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας. 

24. Το με αριθμ. πρωτ. 8573/3.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Εκκρεμότητες λόγω έλλειψης 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας». 

Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ενόψει της αρχής της 
συνέχισης της Δημόσιας Διοίκησης, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
α. Τη ματαίωση της υπ’ αριθ. 12/2020 διακήρυξης του διεθνή δημόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) ΑΞΟΝΙΚΟΎ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για τις 
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «SIEMENS», συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.305.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της 
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πενταετούς συντήρησης και του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας τιμής, με συστημικούς αριθμούς στο ΕΣΗΔΗΣ 82908, 82909, σε 
συνέχεια της με αριθμό 824/2020 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ 
(αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 33361/21.7.2020). 

β. Τη διαβίβαση της με αριθμό 824/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ, στην Επιτροπή 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, που ορίστηκε με τη με αριθμό 
1395/18.11.2018 Πράξη της πρώην Διοικήτριας του Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: 
6ΞΟΗ469067-0ΝΟ), προκειμένου να τροποποιηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση. 

γ. Την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) ΑΞΟΝΙΚΟΎ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, για τις 
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «SIEMENS», μετά την 
τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με την ίδια προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη. 

γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου. 

                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

                    
                                                                                ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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