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Location: Athens
Της υπ’ αριθμ. 17ης/20-5-2020 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Στα Τρίκαλα σήμερα την 20 Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ. στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά την αριθμ. πρωτ. 12602/18-5-2020
πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Γρηγορίου, πρόεδρο
του Δ.Σ., τον κ. Γεώργιο Παναγιώτου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννακό, τακτικό
μέλος, τον κ. Σπυρίδων Περίφανο, τακτικό μέλος, την κ. Σταυρούλα Κόσυβα, τακτικό μέλος και της κ.
Γκαγκαμάνου Αθανασίας, Γραμματέως του ΔΣ.
Επίσης παρέστει στην συνεδρίαση η κ. Καραμέτου Μαρίνα, Νομική Σύμβουλος του Νοσοκομείου.
Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γρηγορίου, αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση:
…………………………………………………………………………………………………….........
ΑΠΟΦΑΣΗ 358

ΘΕΜΑ 9ο:Ακύρωση της υπ' αριθμ. 9/2020 διακήρυξης και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας
του Υποέργου α/α 7 σε συνέχεια της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας GE HealthCare ABEE
κατά της διακήρυξης 9/2020 του Υποέργου α/α 7 με τίτλο: "Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού
ακτινοσκοπικού C-ARM Ορθοπεδικού" της πράξης "Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των
υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Τρικάλων έχοντας υπ’ όψη:
1. Την αριθμ. πρωτ. 12412/14-5-2020 εισήγηση του Οικονομικού τμήματος με θέμα: «Ακύρωση της
υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξης και επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Υποέργου α/α 7
σε συνέχεια της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας GE HEALTHCARE ABEE κατά της
διακήρυξης 9/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80442) του Υποέργου α/α 7 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΟΡΗΤΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ

C-ARM

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ»

της

πράξης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5022174.», στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/EE)».
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό σύστημα υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις».
3. Το ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών»
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4. Την υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Υποδομών του Γενικού
Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό
επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174 και στην οποία
περιλαμβάνεται το υποέργο 4 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 315.000,00€
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4844/19-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6ΑΤ27ΛΡ-2Τ6)
σχετικά με την 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5022174 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 σύμφωνα με την οποία το ΥΠΟΕΡΓΟ 4 το
οποίο αποτελείται από 2 τμήματα, διασπάται σε 2 νέα Υποέργα με α/α 7 & 8
6. Το από 6/12/2019 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών σχετικό με διευκρινίσεις
επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C- ARM
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ σε συνέχεια των σχολίων της ΕΥΔΕΠ επί του Σχεδίου Διακήρυξης.
7. Την υπ’αριθμ. 723/27-2-2020 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο «Προμήθεια
και εγκατάσταση φορητού ακτινοσκοπικού c-arm» Α/Α 7 της πράξης με MIS 5022174
8. Tην υπ΄αριθμ. 172/6/12-3-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΔΖΒ46907Φ-ΡΔΝ) του
ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, οι επικαιροποιημένες τεχνικές
προδιαγραφές και η διενέργεια του διαγωνισμού.
9. Την υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξη (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 80442) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.
10. Την υπάριθμ΄πρωτ. 10659/21-4-2020 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας GE HEATHCARE
ABEE κατά των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης η οποία κατατέθηκε μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την Μ. Πέμπτη 16/4/2020.
11. Το υπ΄άριθμ. Πρωτ.10717/21-4-2020 Έγγραφο της ΑΕΠΠ
12. Την υπ΄άριθμ. 589/2020 Πράξη Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ
13. Το από 23/4/2020 πρακτικό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο γνωμοδοτεί
σχετικά με την προδικαστική προσφυγή
14. Tην υπ’αριθμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΤΕΦ46907Φ-87Υ) εγκρίθηκε το πρακτικό της
επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο γίνονται δεκτά τα σημεία της προσφυγής και
τροποποιούνται τα σημεία 9c & 14 των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικότερα:
«Γνωμοδοτούμε την αποδοχή της προσφυγής, όσον αφορά τα δύο σημεία των τεχνικών προδιαγραφών τα
οποία θίγονται και την τροποποίηση αυτών ως εξής:
1.

Στην προδιαγραφή με α/α 9c.:
Η περιστροφή της περόνης γύρω από τον νοητό άξονα της (orbital) να είναι τουλάχιστον 120ο
(μεγαλύτερη περιστροφή θα εκτιμηθεί θετικά)

2.

Στην προδιαγραφή με α/α 14:

Να διαθέτει Δύο(2) monitors απεικόνισης ώστε να είναι δυνατή η συγκράτηση μιας εικόνας (π.χ. της
τελευταίας) στο ένα μόνιτορ ενώ παράλληλα θα προβάλλεται η τρέχουσα εικόνα στο δεύτερο monitor. Τα
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προσφερόμενα monitors να είναι της τάξης διαγώνιου 19’’, επίπεδης τεχνολογίας τύπου TFT/LCD (medical
grade), υψηλής ανάλυσης, αντιανακλαστικού τύπου για υψηλής πιστότητας απεικόνιση χωρίς τρεμουλιάσματα
(flicker- free image) ή ένα(1) μόνιτορ διαγωνίου 27’’ και άνω με δυνατότητα διαχωρισμού οθόνης,(
περαιτέρω δυνατότητες θα εκτιμηθούν).»
15. Tην υπ’αριθμ. 288/10/24-4-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΥΥ846907Φ-Υ6Ω) η οποία αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 5η ΥΠΕ και ΓΝΤ αναστέλλονται οι διαδικασίες του
διαγωνισμού έως την έκδοση και κοινοποίηση της Απόφασης της ΑΕΠΠ και μετατίθεται η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών καθώς και διενέργειας διαγωνισμού την Δευτέρα 6/7/2020 και την
Παρασκευή 10/7/2020 αντίστοιχα.
16. Tο υπ’αριθμ. 10963/24-4-2020 έγγραφο της Διοίκησης καταγράφεται το ιστορικό του φακέλου και
κατατίθενται οι Απόψεις της Διοίκησης. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε στην ΑΕΠΠ και στην
προσφεύγουσα εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα από την σχετική νομοθεσία.
17. Tην υπ’αριθμ. 11047/27-4-2020 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΒΝ446907Φ-ΞΜΩ) η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξης και με την οποία ενημερώνεται κάθε
ενδιαφερόμενος για την μετάθεση των ημερομηνιών βάσει της υπ’άριθμ. 288/10/24-4-2020 Απόφασης
ΔΣ. Η εν λόγω ανακοίνωση αναρτήθηκε σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΕ, ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΙΣΤΟΣΤΟΠΟ
5ΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ ΓΝΤ.
18. Την 28/4/2020 η προσφεύγουσα εταιρεία κοινοποίησε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την παραίτησή της από την
Προδικαστική Προσφυγή (αρ. πρωτ. 11097/28-4-2020)
19. Το υπ’ άριθμ. 45/2020 Πρακτικό της ΑΕΠΠ (αρ.Πρωτ. 11502/4-5-2020), με το οποίο μας ενημερώνει
ότι η ως άνω Προδικαστική Προσφυγή τίθεται στο αρχείο.
20. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11674/5-5-2020 Έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών (Διαγωνισμοί) προς την
ΕΥΔΕΠ σχετικά με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για την συνέχιση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 έπειτα από την
παραίτηση της προσφεύγουσας και του υπ’αριθμ. 45/2020 πρακτικού της ΑΕΠΠ.
21. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 11920/8-5-2020 Έγγραφο της ΕΥΔΕΠ αναφορικά με τις ενέργειες σχετικά με την
υλοποίηση του Υποέργο 7 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού ακτινοσκοπικού c-arm
ορθοπεδικού». Σημειώνεται ότι με βάση το ανωτέρω έγγραφο της ΕΥΔΕΠ «Σε περίπτωση που υπάρξουν
και άλλες αλλαγές, πρέπει να υποβληθεί αίτηση προέγκρισης του νέου διαγωνισμού στο ΟΠΣ με όλα τα
παραπάνω στοιχεία.»
22. Τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης ήτοι Διακήρυξη, ΕΕΕΣ, Προκήρυξη σε ΕΕ, Περίληψη του
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ:
ΩΤΕΦ46907Φ-87Υ).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας διαβιβάζουμε το υπ’αριθμ. 45/2020 Πρακτικό της ΑΕΠΠ βάσει
του οποίου η εν λόγω Προδικαστική προσφυγή τίθεται στο αρχείο καθώς και το υπ’αριθμ. πρωτ.
11920/8-5-2020 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:
1) Την Ακύρωση της υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξης
2) Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
είχαν εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαση ΔΣ
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3) Την

έγκριση

των

επικαιροποιημένων

τευχών

δημοπράτησης

τα

οποία

περιλαμβάνουν

τις

επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει της ανωτέρω απόφασης.
4) Την διαβίβαση της σχετικής απόφασης στην ΕΥΔΕΠ προς ενημέρωσή της»
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική
συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
1) Την Ακύρωση της υπ’αριθμ. 9/2020 Διακήρυξης, η οποία αφορά το Υποέργο α/α 7 με τίτλο:
«Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού Ακτινοσκοπικού C-ARM Ορθοπεδικού» της πράξης
«Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου
Τρικάλων».
2) Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με τις τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές
όπως αυτές είχαν εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 287/10/24-4-2020 Απόφαση ΔΣ.
3) Την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης τα οποία περιλαμβάνουν τις
επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει της ανωτέρω απόφασης.
4) Την διαβίβαση της σχετικής απόφασης στην ΕΥΔΕΠ προς ενημέρωσή της.

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου
Τα μέλη

Η γραμματέας του Συμβουλίου

Παναγιώτου Γεώργιος
Γιαννακός Κωνσταντίνος
Περίφανος Σπυρίδων
Κόσυβα Σταυρούλα
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