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ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 276 
 
1. Την υπ΄ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16.1.2020 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 

65/31.1.2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα-
κεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ. 108/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14.2.2020. 

2. Το με αριθμ. πρωτ. 1639/9.8.2018 έγγραφο του Υπουργού Υγείας σχετικά με την 
«Παροχή ιατρικού εξοπλισμού» στα Νοσοκομεία στο πλαίσιο συμφωνίας συμβι-
βασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Siemens.  

3. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ 858/26.7.2018, έγγραφο του Υπουργείου Οικονομι-
κών.  

4. Το με αριθμ. πρωτ. 3287/15.11.2018 έγγραφο του Υπουργού Υγείας σχετικά με 
την ανάγκη διεξαγωγής διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ιατρικού 
εξοπλισμού από τη Συμφωνία Συμβιβασμού. 

5. Το από 6.12.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα (αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
66604/10.12.2018 του Νοσοκομείου) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδο-
νίας και Θράκης, με το οποίο διαβιβάζονται στο Νοσοκομείο τα ανωτέρω έγ-
γραφα. 

6. Τη Συμφωνία Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας 
“SIEMENS” ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27 ΑΥΓ 12 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 164/27.8.2012), σύμ-
φωνα με την εξουσιοδότηση που παρείχε στον Υπουργό Οικονομικών η διάταξη 
της παραγράφου 2, του άρθρου 324, του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 
86/11.4.2012). 

7. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
4η/29.10.2020 συνεδρίασή του, (θέμα 9ο), (ΑΔΑ: 6Α1Κ469067-ΣΝ9), με την 
οποία εγκρίνονται α) οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν συμμόρ-
φωσης με την με αριθμό 824/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ και β) η διενέργεια επα-
ναληπτικού ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ΜΑ-
ΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ενός (1) ΑΞΟΝΙΚΟΎ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ για τις ανάγκες 
του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, στα πλαίσια της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του 
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Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «SIEMENS», συνολικής προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 1.305.000 € συμπεριλαμβανομένης της πενταετούς συντήρησης. 

8. Τον επαναληπτικό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με αριθ. Διακήρυξης 
2/2021 που δημοσιεύτηκε στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(αριθμός αναφοράς: ENOTICES-ippokrat/2021-003317/15.1.2021), στο ΚΗΜΔΗΣ 
(21PROC008009043 15.1.2021) ενώ η περίληψή της αναρτήθηκε στη διαύγεια 
(ΑΔΑ: Ψ5Β469067-2ΔΣ) και δημοσιεύτηκε σε δυο εφημερίδες (Ημερήσια Τοπική 
και Επτά Ημέρες) και έλαβε τους συστημικούς αριθμούς  ΕΣΗΔΗΣ: 101978, 
101979,1). 

9. Το γεγονός ότι, όπως ορίζεται από την με αριθ. 2/2021 διακήρυξη, η καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 16η.2.2021 και ώρα 18:00μμ και 
η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 22η.2.2021 και ώρα 10:00πμ. 

10. Την από 9.2.2021 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία GE 
HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ, (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφων 6008/10.2.2021, 6009/10.2.2021 του 
Νοσοκομείου) που στρέφεται κατά του Νοσοκομείου μας για την ακύρωση της με 
αριθμό 2/2021 Διακήρυξης.  

11. Το με αριθμό πρωτ. 6217/10.2.2021 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο έγγραφο του 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η ανωτέρω Προδικαστική Προσφυγή σε 
κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του συστήματος επικοινωνίας της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας του  ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικούς αριθμούς 10978, 101979,1. 

12. Το από 10.2.2021 έγγραφο της ΑΕΠΠ (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 
6019/10.2.2021) και τη με αριθμό 359/2021 Πράξη της Προέδρου του 1ου Κλιμα-
κίου (αριθμός πρωτ. εισερχ. εγγράφου 6704/15.2.2021 του Νοσοκομείου) με την 
οποία ορίζεται ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής η 18η.3.2021 και ώρα 13:00 
και καλείται το Νοσοκομείου να καταθέσει τις απόψεις του επί της προσφυγής. 

13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 367, του Ν.4412/2016, η ΑΕΠΠ οφείλει να 
εκδώσει την Απόφασή της εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία εξέτα-
σής της. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 
15. Το από 15.2.2021 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 6894/16.2.2021) έγγραφο της 

Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσο-
κομείου μας. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
α. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών της με αριθμό 

2/2021 Διακήρυξης του Επαναληπτικού Διεθνούς Δημόσιου, Ηλεκτρονικού διαγω-
νισμού για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ και ΕΝΟΣ (1) 
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.305.000 €, 
στα πλαίσια της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 324, N. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 
86/11.4.2012) ΚΑΙ ΥΠ.ΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27 ΑΥΓ 12 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 
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164/27.8.2012), με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 101978 και 101979,1 από 
την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00μμ για τη Δευτέρα 12 Απριλίου 
2021 και ώρα 18:00μμ. 

β. Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ιδίου διαγωνισμού από τη Δευτέρα 
22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00πμ για την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και 
ώρα 10:00πμ.  

γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. 
                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

                                                                                    ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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