
 

 1 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 522/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 55ο 
Έγκριση των πρακτικών 3 & 4 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού, προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κατακύρωση.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου η οποία ενημερώνει τα μέλη της- Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και 
τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ 
αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4251/Β’/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
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Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

3. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».  

5. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το άρθρο 54 «Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημοσίων Δομών Υγείας» του 
Ν.4456/2017. 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την υπ’ αρ. οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ.425/2017 (ΑΔΑ 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018, την υπ’ αρ.84/2018 (ΑΔΑ 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού, καθώς και τις υπ’ 
αρ.105159/36993/29.12.2017 και 23201/8723/20.4.2018 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της 
Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως.  

10. Την υπ’ αρ.181/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΖΠ7Λ7-ΛΟΦ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 2ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και την υπ’ αρ.55780/19589/31.7.2018 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

11. Την υπ’ αρ.62/2018 (ΑΔΑ: ΨΖ3Ε7Λ7-9ΝΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού» για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)». 

12. Την υπ’ αρ.804/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πολυετούς πίστωσης ποσού €100.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 

13. Την υπ΄αρ.πρωτ.69162/05-04-2018 (ΑΔΑ: Ω1ΕΓ7Λ7-0ΕΖ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
14. Τη με αρ.πρωτ.178973/19-9-2018 διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών από το Ινστιτούτο 

Υγείας του Παιδιού.   
15. Τη με αρ.19/2018 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (CPV: 
31720000-9), προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

16. Την υπ’αρ.2948/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης. 

17. Την υπ’ αρ.96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 
& 2 της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του διαγωνισμού και αναδείχθηκε μειοδότης. 

18. Το με αρ.3/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: 
19. «Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο 

έλεγχος αυτών, που υπεβλήθησαν από την συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «THE 
SCIENCE SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
96/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ως προσωρινός μειοδότης και 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τον διέπει. 

20. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, τόσο ηλεκτρονικά στις 30-1-2019, όσο 
εντύπως στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Κ.Τ (αρ. πρωτ. 32955/1-2-2019).  

21. Η Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αμαλία Μένη που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
παρουσία και των υπολοίπων μελών της επιτροπής και προχώρησε στην αποσφράγιση του 
υποφακέλου: Δικαιολογητικά κατακύρωσης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό τους.  
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22. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των 
πιστοποιητικών της φορολογικής ενημερότητας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της 
όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν ήταν δυνατόν να διαβαστούν 
(έχουν υποβληθεί όμως σε έντυπη μορφή).  

23. Για την τελική γνωμοδότηση από την Επιτροπή, απαιτείται η ηλεκτρονική επαν-υποβολή των 
ανωτέρω δικαιολογητικών σε αναγνώσιμη μορφή. 

24. Το με αρ.4/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:  
25. «Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο 

έλεγχος αυτών, που υπεβλήθησαν από την συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «THE 
SCIENCE SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ.96/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής ως προσωρινός μειοδότης 
και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τον διέπει. 

26. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, τόσο ηλεκτρονικά στις 30-1-2019, όσο 
εντύπως στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Κ.Τ (αρ. πρωτ. 32955/1-2-2019).  

27. Η Αν. Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αμαλία Μένη που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, καταχώρησε διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
παρουσία και των υπολοίπων μελών της επιτροπής και προχώρησε στην αποσφράγιση του 
υποφακέλου: Δικαιολογητικά κατακύρωσης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό τους.  

28. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση αυτών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των 
πιστοποιητικών της φορολογικής ενημερότητας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της 
όσο και κατά τον χρόνο υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν ήταν δυνατόν να διαβαστούν 
(έχουν υποβληθεί όμως σε έντυπη μορφή) και ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη εντός 
προθεσμίας την ηλεκτρονική  επανανυποβολή τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

29. Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης καλύπτουν πλέον το σύνολο των νομικών καταστάσεων που ορίζονται στο άρθρο 80 
του Ν.4412/2016 και στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

30. Βάση αυτού, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία 
«THE SCIENCE SUPPORT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

31. Το παρόν πρακτικό συνοδεύεται από τον φάκελο «δικαιολογητικών κατακύρωσης» του μειοδότη, 
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής ως κάτωθι και θα κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, προς έγκριση». 

 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
Α) την έγκριση των με αρ.3 & 4 Πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «THE SCIENCE SUPPORT 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
€98.828,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Α) την έγκριση των με αρ.3 & 4 Πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εταιρεία «THE SCIENCE SUPPORT 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 
€98.828,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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