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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 9η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 61/2018 

Σήμερα 01/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 39799/23-02-2018 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της  από 
28-02-2018 ορθής επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 23-02-2018
και 28-02-2018 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 2ο Η.Δ. 

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των στρατιωτικών 
νοσοκομείων» συνολικού προϋπολογισμού 19.904.000,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ενενήντα ενός (91) Περιφερειακών Συμβούλων 
κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
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Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου 
Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Αστρινάκη -
Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς 
Παναγιώτης, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος 
Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δημάκος 
Δημήτριος, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καραμάνος Χρήστος, 
Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης 
Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, 
Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, 
Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη-
Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή 
Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης 
Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χαρδαλιάς Νικόλαος, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Βέττα Καλλιόπη, Γούλας 
Απόστολος, Δανιά Νικολέττα, Δημοπούλου Ελένη, Δήμου Σταυρούλα, Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Κορομάντζος Βασίλειος, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης),
Μαντούβαλος Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
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λόγο στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Μ. Λαμπρίδου, η οποία θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37928/22-02-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής που έχει σταλεί 
μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Βάσει των διατάξεων 
 

1. Του άρθρου 54 «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημοσίων 
Δομών Υγείας» του ν. 4456/2017  (Α’24), στην οποία ορίζεται: «1. Για τη μελέτη 
και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών 
Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προμηθειών, 
πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμήθειες φαρμάκων, προς αυτές, οι 
δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι 
προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή 
συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μπορούν να συνάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, 
προγραμματικές συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), δημόσια 
νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και 
επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, 
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός 
των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες δαπάνες διενεργούνται 
στα πλαίσια των ως άνω συμβάσεων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του 
προϋπολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω 
συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν και 
εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις   παραγράφους 2,  3 και 4 του 
άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)». 

2. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 54 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017),  «Προγραμματικές 
συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας» και ισχύει. 

3. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

4. Της  υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

5. Του Π.Δ. 73/23-9-2015  (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
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6. Της υπ’ αριθμ. Υ24/6-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» 
(Β΄ 2144). 

7. Του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

8. Του ν.4129/2013 (Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως ισχύει. 

9. Του ν.4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

10. Του ν.4281/2014 (Α’160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

11. Του ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του άρθρου 2 του ν. 3329/2005 (Α’81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
και έχοντας υπόψη: 

 
1. Το υπογεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας (2/2017) για την επαύξηση της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της 
Περιφέρειας Αττικής 

2. Το  με αρ. πρωτ.  700/158/23399 Σ. 4029/13-3-2017 εισερχ. έγγραφο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημητρίου Βίτσα, με το οποίο 
υποβάλλεται αίτημα χρηματοδότησης, για την κάλυψη αναγκών των 
Στρατιωτικών νοσοκομείων σε ιατρικά μηχανήματα. 

3. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων και επειγουσών υγειονομικών αναγκών των 
πολιτών που πλέον έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υγειονομικές υπηρεσίες 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανάγκη προστασίας του πληθυσμού από 
οικονομικές επιβαρύνσεις και του βέλτιστου δυνατού συνδυασμού αξιοποίησης 
της ιατρικής τεχνολογίας, σε συνάρτηση με το παραγόμενο όφελος για το 
κοινωνικό σύνολο. 

4. Τον από 16/2/2018 πίνακα με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  για τα 
Στρατιωτικά νοσοκομεία  που μας διαβιβάστηκε από το ΣΓ/ΑΝΥΕΘΑ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

5. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής του έτους  2018  (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 

6. Την με αριθμό 425/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου 
δράσης 2018 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της προμήθειας (ΑΔΑ: 
6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) 
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7. Το υπ’ αρ. 31868/22-2-2018 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών οργάνων 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Το Φεβρουάριο του 2017 υπογράφηκε Πλαίσιο συνεργασίας  μεταξύ του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό το γενικό 
καθορισμό αρχών, μεθόδων και διαδικασιών για την εμβάθυνση της συνεργασίας 
των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου αυτοί να δρουν συνεκτικά, αποτελεσματικά 
και επαρκώς ώστε να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς τους 
στόχους. 
 
Με το αρ. πρωτ.  700/158/23399 Σ. 4029/13-3-2017 εισερχ. έγγραφο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημητρίου Βίτσα, υποβλήθηκε αίτημα 
χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών νοσοκομείων σε 
ιατρικά μηχανήματα. 
 
Στις υπ. αριθμ., 423/2017 και 425/2017 (ο.ε) Αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 
2018 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2018 αντίστοιχα η 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού 19.904.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
 
Σκοπός της προμήθειας είναι η κάλυψη των αναγκών Υγείας των πολιτών της 
Περιφέρειας Αττικής μέσω των  υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας είναι η αντιμετώπιση σημαντικών 
και επειγουσών ελλείψεων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των στρατιωτικών 
νοσοκομείων, τα οποία εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.  
Η προμήθεια του εν λόγω ζωτικής σημασίας εξοπλισμού είναι απολύτως αναγκαία 
για την υγειονομική κάλυψη των πολιτών της Αττικής μέσω της συνδρομής που 
παράσχουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ προφανής είναι και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας 
της συγκεκριμένης σύμβασης, ο οποίος προκύπτει τόσο από το σκοπό της, όσο και 
από το γεγονός ότι συμβάλλει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και 
κατ΄ επέκταση στην ευημερία των πολιτών.  
Η ανωτέρω προγραμματική σύμβαση εξάλλου, δεν έρχεται σε αντίθεση με το ν. 
4456/2017, με τον οποίο διευρύνθηκε η έννοια των προγραμματικών συμβάσεων, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010, καθώς σκοπός του 
νομοθέτη ήταν και η ένταξη των προμηθειών μηχανημάτων σε δομές υγείας, μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων, προκειμένου να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις. 
Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα εγκατασταθεί στα στρατιωτικά νοσοκομεία 
σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της προγραμματικής σύμβασης . Έχει δε επιλεγεί 
κατόπιν αξιολόγησης και ιεράρχησης των αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων, 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων. 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σύμφωνα με το Παράρτημα, στο 
ποσό των 19.904.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.  που 
αναλογεί.  
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 
(ΚΑΕ 9749.01.002) 
 
Η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση της προμήθειας του εξοπλισμού θα 
διενεργηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα 
Αρχή). 
 
Με το υπ’ αρ. 31868/22-2-2018 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών οργάνων θεωρήθηκε ως προς τους νομικούς όρους το σχέδιο της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έπεται και προσυμβατικός έλεγχος 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 

Εισηγούμαστε 
 

Α) Την Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού 
προϋπολογισμού 19.904.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης. 
 
Β) Τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβούλιου ένα εκ των οποίων 
ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους για 
τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 
Στη συνέχεια, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Λαμπρίδου ενημερώνει το Σώμα για 

τη διόρθωση στο Παράρτημα 1 – Πίνακας απαιτήσεων εξοπλισμού ΣΝ - του 
σχεδίου της αναφερομένης προγραμματικής σύμβασης, όσον αφορά στην 
αντικατάσταση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 401 ΓΣΝΑ, που γράφτηκε εκ 
παραδρομής, στον κωδικό 22 «Σύστημα Δεξαμενών συλλογής και απομείωσης 
ραδιενεργών λυμάτων», με το ορθό, Στρατιωτικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής 

σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 19.904.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως εξής: 
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«Στην Αθήνα σήμερα ………………………………………, ημέρα ………………. οι  
παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού), που 
εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου. 

2. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που εδρεύει στην οδό Λ. Μεσογείων 227-231       
στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
………………………………………. 

 
Βάσει των διατάξεων 
 
1. Του άρθρου 54 «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των 

Δημοσίων Δομών Υγείας» του ν. 4456/2017 (Α’24), στην οποία ορίζεται: «1. 
Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης των 
Δημόσιων Δομών Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την 
υλοποίηση προμηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμήθειες 
φαρμάκων, προς αυτές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι 
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η 
Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία 
συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και 
Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συνάπτουν, μεμονωμένα ή 
από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), 
δημόσια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα 
εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες 
Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και 
επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα 
οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες 
δαπάνες διενεργούνται στα πλαίσια των ως άνω συμβάσεων θα πρέπει να 
είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 2. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις   
παραγράφους 2,  3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)». 

2. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 54 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α’/1-3-2017),  «Προγραμματικές 
συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας»και ισχύει. 

3. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση». 

4. Της  υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 
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απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

5. Του Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

6. Του Π.Δ. 22/28-2-2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» 

7. Της υπ’ αριθμ.  …………………………….απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ………………………………». 

8. Του ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Του ν.4129/2013 (Α’52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως ισχύει. 

10. Του ν.4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Του ν.4281/2014 (Α’160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

12. Του ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του άρθρου 2 του ν. 3329/2005 (Α’81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

 
και έχοντας υπόψη: 

 
1. Το υπογεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας (2/2017) για την επαύξηση της 

διαλειτουργικότητας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και της 
Περιφέρειας Αττικής 

2. Το με αρ. πρωτ.700/158/23399 Σ. 4029/13-3-2017εισερχ. έγγραφο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημητρίου Βίτσα, με το οποίο 
υποβάλλεται αίτημα χρηματοδότησης, για την κάλυψη αναγκών των 
Στρατιωτικών νοσοκομείων σε ιατρικά μηχανήματα. 

3. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων και επειγουσών υγειονομικών αναγκών των 
πολιτών που πλέον έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υγειονομικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανάγκη προστασίας του 
πληθυσμού από οικονομικές επιβαρύνσεις και του βέλτιστου δυνατού 
συνδυασμού αξιοποίησης της ιατρικής τεχνολογίας, σε συνάρτηση με το 
παραγόμενο όφελος για το κοινωνικό σύνολο. 

4. Τον από 16/2/2018 πίνακα με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  για τα 
Στρατιωτικά νοσοκομεία  που μας διαβιβάστηκε από το ΣΓ/ΑΝΥΕΘΑ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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5. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας 
Αττικής του έτους  2018  (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ) 

6. Την με αριθμό 425/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου 
δράσης 2018 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της προμήθειας (ΑΔΑ: 
6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) 

7. Την με αριθμό     /2018  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ:                 ). 

8. Την με αριθμό ……………πράξη  του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
9. Την με αριθμό πρωτ                Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:). 

 
 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων 
μερών για την υλοποίηση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 
 
2. Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών 
Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Αττικής μέσω των υγειονομικών υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας είναι η 
αντιμετώπιση σημαντικών και επειγουσών ελλείψεων ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού των στρατιωτικών νοσοκομείων, τα οποία εδρεύουν στην Περιφέρεια 
Αττικής. Η προμήθεια του εν λόγω ζωτικής σημασίας εξοπλισμού είναι απολύτως 
αναγκαία για την υγειονομική κάλυψη των πολιτών της Αττικής μέσω της συνδρομής 
που παράσχουν τα στρατιωτικά νοσοκομεία στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ προφανής είναι και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας 
της συγκεκριμένης σύμβασης, ο οποίος προκύπτει τόσο από το σκοπό της, όσο και 
από το γεγονός ότι συμβάλλει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας 
και κατ΄ επέκταση στην ευημερία των πολιτών. Η ανωτέρω προγραμματική 
σύμβαση εξάλλου, δεν έρχεται σε αντίθεση με το ν. 4456/2017, με τον οποίο 
διευρύνθηκε η έννοια των προγραμματικών συμβάσεων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010, καθώς σκοπός του νομοθέτη ήταν και η ένταξη 
των προμηθειών μηχανημάτων σε δομές υγείας, μέσω προγραμματικών 
συμβάσεων, προκειμένου να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 
 
3 Ο προς προμήθεια εξοπλισμός των ανωτέρω παραγράφων, καταγράφεται στο 
Παράρτημα 1 της παρούσας. Έχει δε επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης και ιεράρχησης 
των αναγκών των στρατιωτικών νοσοκομείων, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των 
Γενικών Επιτελείων. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Περιοχή εκτέλεσης της προμήθειας είναι η Αττική. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός 
θα εγκατασταθεί στα στρατιωτικά νοσοκομεία σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της 
παρούσας .  
 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σύμφωνα το Παράρτημα 1 στο 
ποσό των 19.904.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.  που 
αναλογεί.  
 
2. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής 
(ΚΑΕ 9749.01.002) 
 
3. Τυχόν υπόλοιπο λόγω εκπτώσεων μετά τους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν 
δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση της προμήθειας  ή για την αγορά πρόσθετου 
εξοπλισμού.  
 
4. Η αποπληρωμή της προμήθειας πραγματοποιείται από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση της προμήθειας του εξοπλισμού 
θα διενεργηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Αναθέτουσα 
Αρχή). 

2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προμήθειας και την παραλαβή του 
εξοπλισμού, η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται αυτοδικαίως και αδαπάνως 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατ’ αντιστοιχία με τον επιμερισμό που αναφέρεται 
στο Παράρτημα 1. Ομοίως στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων 
περιέρχεται και κάθε δικαίωμα, που απορρέει από την εγγύηση καλής λειτουργίας, 
που θα συνοδεύει τον εξοπλισμό. 

3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων θα διαθέσουν τον εξοπλισμό, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες. 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά 
της ορίζεται σε 36 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται ο χρόνος που 
απαιτείται για την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του, τη θέση του σε 
πλήρη λειτουργία και κάθε άλλη προβλεπόμενη διαδικασία από την διακήρυξη του 
διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή του εξοπλισμού. 
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2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 
 
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης 
εισήγησης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής 
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Α.  Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει : 

 Τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέχρι του ποσού των 19.904.000,00 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.). 

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 
 Τη διενέργεια του διαγωνισμού, την υπογραφή σύμβασης με τον/τους 

ανάδοχους, καθώς και την παραλαβή του εξοπλισμού σύμφωνα με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο. 

 Να παραδώσει το σύνολο του εξοπλισμού στις αρμόδιες Διευθύνσεις των 
Γενικών Επιτελείων, σύμφωνα με το Παράρτημα 1. 

Β Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων των 
Γενικών Επιτελείων, αναλαμβάνει: 

 Την προετοιμασία των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης του 
διαγωνισμού  

 Τον ορισμό εκπροσώπων τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 Τη συγκρότηση τριμελούς Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής (μιας ή 

περισσοτέρων ανάλογα με τις ανάγκες), η οποία θα γνωματεύει προς την 
Επιτροπή Παραλαβής της Περιφέρειας Αττικής για την σύμφωνη με τους όρους 
της Διακήρυξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του 
εξοπλισμού.  

 Την ευθύνη ως εποπτεύουσα αρχή, για την υλοποίηση των απαραίτητων 
ενεργειών προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσήκουσα εγκατάσταση, καθώς 
και για την μετέπειτα άρτια συντήρησή του και την επαρκή στελέχωση των 
αντίστοιχων Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του 
εξοπλισμού.   

 Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας σύμφωνα με πρότυπο 
σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής σε κάθε Νοσοκομείο όπου τοποθετείται 
εξοπλισμός με βάση την παρούσα. 
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από επτά (7) μέλη, τα οποία είναι:  

α) δύο (2) μέλη που ορίζονται από τους Αντιπεριφερειάρχες ή τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι επίσης είναι 
Αντιπεριφερειάρχες ή Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι οποίοι ορίζονται από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Ένας εκ των  Αντιπεριφερειαρχών ή των 
Περιφερειακών Συμβούλων ορίζεται και ως Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

 β) Δύο (2) μέλη που ορίζονται εκ των προϊσταμένων ή υπάλληλων οργανικής 
μονάδας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Αττικής με τους αναπληρωτές τους, προϊσταμένους ή υπαλλήλους 
οργανικής μονάδας της αυτής Γενικής Διεύθυνσης. 

γ) τρία (3) μέλη, που ορίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών 
Επιτελείων με τους αναπληρωτές τους. 

2.Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει την συνολική εποπτεία και την ευθύνη 
για υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα –ενδεικτικά- και όχι -
περιοριστικά-τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα 
με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για 
τις πληρωμές που έχουν εγκριθεί αρμοδίως από την Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την 
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης 
 
γ) συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα 
αναλάβει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού  
 
δ)  συνεργάζεται με τις Τεχνικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές   
 
ε) εισηγείται αιτιολογημένα για την ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης. 
 
3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του 
Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα 
τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  
την ημερομηνία συνεδρίασης. 
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4. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά το αργότερο μια φορά το τρίμηνο από την 
υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα 
τακτικό μέλος της. 
 
5. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται 
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία 
αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τέσσερα έβδομα (4/7) του συνόλου των μελών της. Η 
Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών της και σε κάθε περίπτωση για κάθε θέμα αυτής εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999). 
 
6.Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των 
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, μέλος της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, ειδικώς 
αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για 
την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση. 

2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της 
Προγραμματικής Σύμβασης δεν επιτρέπονται. 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 

1.Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των 
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει 
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου 
χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει 
κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της 
παρούσας προγραμματικής συμβάσεως. 

ΑΡΘΡΟ 10 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2). 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
         Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    

 
 
 

ΕΙΡΗΝΗ  ΔΟΥΡΟΥ                                                                » 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1                                                                                        

                                                                                                                                                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΝ                                                                                                                 

  
                    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΣΗ ΓΕΣ ΓΕΑ ΓΕΝ ΣΝ ΣΥΝ ΠΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Μονάδα παραγωγής υγρού Ν2-Ο2   1     401 ΓΣΝΑ 1 2.294.000 2.294.000 €   

2 
Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγρού 

Ο2 
  1     401 ΓΣΝΑ 1 464.000 464.000 €   

3 
Δεξαμενή αποθήκευσης υγρού Ο2 

12.000 lt 
    1 1 251 ΓΝΑ-ΝΝΑ 2 85.000 170.000 €   

4 
Δεξαμενή αποθήκευσης υγρού Ο2 

3.000 lt 
  1     ΝΙΜΤΣ 1 55.000 55.000 €   

5 
Σύστημα Ρομποτικής 

Υποβοηθούμενης Λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής DaVinci  

ΔΧΤ-Χειρουργείο   1 1 251 ΓΝΑ-ΝΝΑ 2 3.000.000 € 6.000.000 € 
Υποστήριξη Ουρολογικής, 
Γεν.Χειρουργικής και 
Θωρακοχειρουργικής 

6 
Ψηφιακός Αγγειογράφος-

Στεφανιογράφος  
ΔΠΤ -Αιμοδυναμικό Εργαστήριο  2 1   401 ΓΣΝΑ-ΝΙΜΤΣ-251 ΓΝΑ 3 1.000.000 € 3.000.000 € 

  

7 
Δικέφαλη τομογραφική γ- καμερα 

(SPECT) 
ΔΤΕ -Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής     1 ΝΝΑ 1 300.000 € 300.000 €   

8 Χειρουργικό Μικροσκόπιο ΔΧΤ-Χειρουργείο 1   1 401 ΓΣΝΑ-ΝΝΑ 2 280.000 € 560.000 € Για Ν/Χ  χρήση 

9 
Μηχάνημα Εξωσωματικής 

κυκλοφορίας 
Διακλαδική ΚΡΔΧ Κλινική 1     401 ΓΣΝΑ 1 177.000 € 177.000 €   

10 Ψηφιακός Μαστογράφος  ΔΤΕ -Ακτινολογικό 2 1   401 ΓΣΝΑ-ΝΙΜΤΣ-251 ΓΝΑ 3 250.000 € 750.000 € 

Ψηφιακός Μαστογράφος 
Mammomat Ispiration Prime 
Edition (με στερεοταξία και 
τομοσύνθεση) 
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11 
Ηλεκτρονικός Τομογράφος Φωτονιων   

γ- κάμερα 2 κεφαλών (SPECT/CT) 
ΔΤΕ -Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 2     401 ΓΣΝΑ-ΝΙΜΤΣ 2 550.000 € 1.100.000 €   

12 
Φορητό Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα 

(C-arm) 
ΔΤΕ -Ακτινολογικό 3     401 ΓΣΝΑ-ΝΙΜΤΣ 3 120.000 € 360.000 €   

13 Μαγνητικός Τομογράφος  ΔΤΕ -Μαγνητικός Τομ.   1   251 ΓΝΑ 1 1.200.000 € 1.200.000 € 

Μαγνητικός Τομογράφος  1,5  
Tesla με πλήρες πακέτο 
λογισμικού νεότερων 
απεικονιστικών 
εφαρμογών και σταθμών 
εργασίας 

14 Ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα ΔΤΕ -Ακτινολογικό 1     401 ΓΣΝΑ 1 200.000 € 200.000 €   

15 Πλήρες Αναισθησιολογικό Μηχάνημα ΔΧΤ-Αναισθ.-Χειρουργείο 4     ΝΙΜΤΣ 4 40.000 € 160.000 €   

16 
Αξονικός Τομογράφος για 

συγχώνευση με υφιστάμενο σύστημα 
γ-κάμερα  

ΔΤΕ -Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής   1   251 ΓΝΑ 1 435.000 € 435.000 € Αναβάθμιση σε SPECT/CT 

17 
Ψηφιακή γ- κάμερα στερεών 

ημιαγωγών για καρδιολογικούς 
ασθενείς 

ΔΤΕ -Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής   1   251 ΓΝΑ 1 620.000 € 620.000 € D-SPECT 

18 Βρογχοσκόπιο EBUS-TBNA Πνευμονολογική κλινική 2 1   401 ΓΣΝΑ-ΝΙΜΤΣ-251 ΓΝΑ 3 150.000 € 450.000 €   

19 Οπτική Τομογραφία Συνοχής OCT  Οφθαλμολογική κλινική 1 1   ΝΙΜΤΣ-251 ΓΝΑ 2 110.000 € 220.000 € Για Οφθαλμολογική χρήση 

20 Χειρουργικό Μικροσκόπιο ΔΧΤ-Χειρουργείο 1     401 ΓΣΝΑ 1 136.000 € 136.000 € 

  

21 
Λαπαροσκοπικός Πύργος για χρήση 
με ICG και για τριδάστατη απεικονιση 

(3D 
ΔΧΤ-Χειρουργείο   2   251 ΓΝΑ 2 100.000 € 200.000 € (Πράσινο ινδοκυανίνης) ) 

22 
Σύστημα Δεξαμενών συλλογής και 
απομείωσης ραδιενεργών λυμάτων 

ΔΤΕ -Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 1     ΝΙΜΤΣ 1 290.000 € 290.000 €   
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23 Πλήρης πύργος Ενδοσκοπήσεων Γαστρεντερολογικό Τμήμα 1     ΝΙΜΤΣ 1 223.000 € 223.000 € 

  

24 Χειρουργικό Μικροσκόπιο ΔΧΤ-Χειρουργείο 1     ΝΙΜΤΣ 1 120.000 € 120.000 € Για Οφθαλμολογική χρήση 

25 
Yπερηχοτομογράφος  οφθαλμού 

υψηλής ευκρίνειας με B-scan & UBM 
Οφθαλμολογική κλινική   1   251 ΓΝΑ 1 80.000 € 80.000 €   

26 
Έγχρωμος υπερηχοτομογράφος 

υψηλής ευκρίνειας 
ΔΤΕ -Ακτινολογικό 1     NIMTΣ 1 70.000 € 70.000 €   

27 Βίντεο βρογχοσκόπιο Πνευμονολογική κλινική 3     ΝΙΜΤΣ 3 50.000 € 150.000 €   

28 
Πύργος ΩΡΛ Χειρουργικός 

Ενδοσκοπικός 
Χειρουργείο (ΩΡΛ) 1 1   401 ΓΣΝΑ-251 ΓΝΑ 2 60.000 € 120.000 €   

                  19.904.000 €   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Σύνταξη προδιαγραφών-
Δημοσίευση διακήρυξης 

3 
    

        
                                                      

Διαγωνισμός - εκδίκαση 
ενστάσεων 

      
6       

                                                

Κατακύρωση - Υπογραφή 
συμβάσεων προμηθειών 

                  

6 

                                          

Υλοποίηση προμηθειών 
                  

            12 
      

Παραλαβή 
                              

                                    3 
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Β) Ορίζει ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, την Περιφερειακή 
Σύμβουλο κ. Στεφανοπούλου Αναστασία ως Πρόεδρο - τακτικό μέλος, με 
αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Γαβρά Παναγιώτη και την 
Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Δανάκο Χριστόφορο. 

 
 

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Αικ. 
Θανοπούλου, Μ. Κουκά, Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου. 
 
Λευκό ως προς τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δήλωσε ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π. Καμάρας.  
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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