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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2250/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 40ο  
Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού άνω των ορίων 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
νοσοκομείων», αναφορικά με την παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για την εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για εξής: 
Έχοντας υπόψη ότι: 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 
85Α/11-4-2012) και ισχύει. 
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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. πρωτ. 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) και ισχύει και την υπ. αρ. 
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει. 

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

4. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

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

6. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 

7. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

8. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
9. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

11. Τις διατάξεις του αρ. 54 «Προγραμματικές Συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημοσίων Δομών 
Υγείας» του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ τ. Α 24/2017)  

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

13. Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

14. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  

15. Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

16. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

17. 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 διορθώθηκε και ισχύει. 

18. Την υπ’ αρ.8840/13-1-2017 (ΦΕΚ 39 τ.Β΄17-1-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄14027/20-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 
τ.Β΄97/23-1-2017) και την υπ΄αρ.53499/13-3-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄804/13-3-2017) όμοια και ισχύει.  

19. Την υπ’ αρ. 184/2017 (ΑΔΑ: 683Ω7Λ7-ΝΝΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την «Προμήθεια μηχανολογικού 
εξοπλισμού νοσοκομείων», συνολικού προϋπολογισμού 40.600.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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20. Τις με αρ. 28704/11-7-2017 και 280/12-7-2017 Απόφαση της Υποδιοικήτριας της 1ης ΥΠΕ και 
Απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι της 
Προγραμματικής Σύμβασης  

21. Την υπ΄αρ. 1894/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 40.600.000,00€ για τη σύναψη 
προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των 1ης και 2ης ΥΠΕ Αττικής, 
με αντικείμενο την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων  

22. Την με αριθμό 123/2017 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
23. Την με ημερομηνία 14/9/2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 

των 1ης και 2ης ΥΠΕ Αττικής, με αντικείμενο την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
νοσοκομείων  

24. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 155031/21-7-2017 (ΑΔΑ: 99ΤΑ7Λ7-ΚΚ2) Απόφαση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης και την υπ΄αρ. 157/2-1-2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 75ΨΘ7Λ7-
ΓΛ3). 

25. Την υπ΄αρ. 36116/31-8-2017 κοινή απόφαση των Διοικητών 1ης και 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τη σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων  

26. Την με αριθμό 17DIAB000002504 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών στο 
ΕΣΗΔΗΣ 

27. Το υπ΄αρ. 4630/29-1-2018 έγγραφο της 1ης ΥΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας 
το Πρακτικό Παράδοσης Τεχνικών Προδιαγραφών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την 
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων       

28. Το υπ΄αρ. 77596/23-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής προς την 1η και 2η ΥΠΕ 

29. Το υπ΄αρ. 20292/26.04.2018 έγγραφο της 1ης και 2ης ΥΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκαν 
παρατηρήσεις επί της επικείμενης διαδικασίας της Διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια 
εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής 

30. Την υπ΄αρ. 1044/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε Ορθή Επανάληψη, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ: 7ΝΩΡ7Λ7-Κ08).  

31. Την υπ΄αρ. 1805/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
μερική ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ομάδα 11 και η συνέχιση του 
διαγωνισμού για τις υπόλοιπες ομάδες της Διακήρυξης 3/2018   

32. Την υπ΄αρ. 1931/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα 
υπ΄αρ. 2 και 3 Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και ανακηρύχθηκαν μειοδότες ανά 
Ομάδα εξοπλισμού  

33. Την υπ΄αρ. 2788/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού ανά Ομάδα Ειδών στους προσωρινούς αναδόχους 

34.  Τις υπ΄αρ. 65/2019 και 101/2019 Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί έγκρισης 
υπογραφής των Συμβάσεων του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων» 

35. Τις υπ΄αρ. 998/2019 και 1309/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες 
εγκρίθηκε η υπογραφή των συμβάσεων του διαγωνισμού  

36. Τις υπ΄αρ. 50/2019, 51/2019, 59/2019, 79/2019 και 80/2019 Συμβάσεις  
37.  Το από 29/7/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 

για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων Αττικής, με το οποίο διαπιστώθηκε 
πως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προετοιμασίας των χώρων σε όλα τα νοσοκομεία και 
ως εκ τούτου οι συμβάσεις προμήθειας του εξοπλισμού δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν 
εντός της συμβατικής προθεσμίας 

38.  Την παραγρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο « … Ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις: 3 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου  της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου … » 
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39.  Τα ακόλουθα έγγραφα των αντισυμβαλλόμενων εταιρειών με τα οποία δηλώνουν ότι 
συμφωνούν με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών (19.0712/GK/27-
8-2019 GE Healthcare, 232/27-8-2019 InterMedica Εμ. Τζανιδάκης, 27-8-2019 Απ. Γ. 
Παπούδης & Υιος ΑΕ, 28/8/2019 Ν. Παπαποστόλου ΑΕ και 28/8/2019 ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ) 

40. Το υπ΄αρ. 3/2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το οποίο:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 3/2019 

Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της 
Αττικής» προϋπολογισμού 33.970.000,00€. 

Στην Αθήνα, στις 28-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ στα γραφεία της 
Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος 
όροφος), συνήλθε η γνωμοδοτική  επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης (στο εξής 
«Επιτροπή»), που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1498/31.05.2018  (ΑΔΑ: 7Τ8Α7Λ7-890) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που απαρτίζεται από τους:  

1. Μένη Αμαλία, του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων  με Α΄ βαθμό, ως αναπλ. πρόεδρο  
2. Καρυώτης Παναγιώτης , του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό, ως  μέλος.  
3. Χρυσούλα Τσιμπόλη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό, ως μέλος. 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής άσκησε η Κυριακή Γαλάνη.  
      Έργο της επιτροπής στην παρούσα φάση είναι η παράταση ανά ομάδα, του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής», (CPV:33100000-1), 
συνολικού προϋπολογισμού: 33.970.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξη (συστημικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 57401), 
 την υπ’ αρ. 101/2019, πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
 το υπ’ αρ. πρωτ. 483721/27-08-2019 έγγραφο της Δνσης Οικονομικών ΠΕ ΚΤ Αθηνών, 

σύμφωνα με το οποίο «…διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προετοιμασίας 
των χώρων σε όλα τα νοσοκομεία και ως εκ τούτου οι συμβάσεις προμήθειας του εξοπλισμού 
δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν εντός της συμβατικής προθεσμίας…..» 

 Την παραγρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο « … Ο συμβατικός 
χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 
προϋποθέσεις:  
α)…… 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου  της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου … » 
αποφάσισε: 

1) για την 1η -  2η  - 3η   και  5η ομάδα, παρόχου «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»  την παράταση ίσου 
χρόνου με την αρχική διάρκεια της με αρ.79/2019 σύμβασης, ήτοι πέντε (5) μηνών σύμφωνα 
και με την από 28/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού. 

2) για την 4η και 10η ομάδα, παρόχου «GE HEALTHCARE Α.Ε.» την παράταση ίσου χρόνου 
με την αρχική διάρκεια της με αρ.59/2019 σύμβασης, ήτοι πέντε  (5) μηνών για την 4η ομάδα 
και εφτά (7) μηνών για την 10η ομάδα, σύμφωνα και με την από 27/8/2019 επιστολή αποδοχής 
παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

3) για την 7η ομάδα, παρόχου «INTERMEDICA-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» την παράταση 
δύο  (2) μηνών σύμφωνα με την από 27/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου 
παράδοσης εξοπλισμού 

4) για την 8η ομάδα, παρόχου «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
Α.Ε.» την παράταση ίσου χρόνου με την αρχική διάρκεια της με αρ.50/2019 σύμβασης, ήτοι 
πέντε (5) μηνών σύμφωνα και  με την από 27/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του 
χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

5) για την 9η ομάδα, παρόχου «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» την παράταση ίσου χρόνου με την αρχική 
διάρκεια της με αρ.80/2019 σύμβασης, ήτοι δώδεκα (12) μηνών σύμφωνα και με την από 
28/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 
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Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή (Δ/νσης Οικονομικών της Π.Α. 
Κ.Τ.).     

41.  Το υπ΄αρ. Τ064/29-8-2019 έγγραφο της εταιρείας Siemens Healthcare με το οποίο συναινεί 
στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών την υπ΄αρ. 54/2019 Σύμβασης   

42.  Την υπ΄αρ. 54/2019 Σύμβαση 
43.  Το υπ΄αρ. 4/2019 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το οποίο:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 4/2019 
Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της 
Αττικής» προϋπολογισμού 33.970.000,00€. 

Στην Αθήνα, στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ στα γραφεία της 
Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Τομέα (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος 
όροφος), συνήλθε η γνωμοδοτική  επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης (στο εξής 
«Επιτροπή»), που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1498/31.05.2018  (ΑΔΑ: 7Τ8Α7Λ7-890) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που απαρτίζεται από τους:  
1. Μένη Αμαλία, του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων  με Α΄ βαθμό, ως αναπλ. πρόεδρο  
2. Καρυώτης Παναγιώτης , του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό, ως  μέλος.  
3. Χρυσούλα Τσιμπόλη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό, ως μέλος. 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής άσκησε η Κυριακή Γαλάνη.  
      Έργο της επιτροπής στην παρούσα φάση είναι η παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης του εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής «Προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής», (CPV:33100000-1), συνολικού 
προϋπολογισμού: 33.970.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εταιρεία με δ.τ. 
«SIEMENS HEALTHCARE ABEE», παρόχου της 6ης ομάδας. 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’ αρ. 3/2018 Διακήρυξη (συστημικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 57401), 
 την υπ’ αρ. 101/2019, πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
 το υπ’ αρ. πρωτ. 483721/27-08-2019 έγγραφο της Δνσης Οικονομικών ΠΕ ΚΤ Αθηνών, 

σύμφωνα με το οποίο «…διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
προετοιμασίας των χώρων σε όλα τα νοσοκομεία και ως εκ τούτου οι συμβάσεις 
προμήθειας του εξοπλισμού δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν εντός της συμβατικής 
προθεσμίας…..» 

 Την παραγρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο « … Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

 α)…… 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου  της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου … » 

 Την από 29.08.2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης 
εξοπλισμού της εταιρείας «SIEMENS HEALTHCARE ABEE». 

Αποδέχεται την παράταση ίσου χρόνου με την αρχική διάρκεια της με αρ.54/2019 σύμβασης 
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «SIEMENS HEALTHCARE ABEE», ήτοι πέντε (5) 
μηνών. 

 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την έγκριση των υπ΄αρ. 3/2019 και 4/2019 Πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων και την παράταση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης των ειδών ανά σύμβαση, ως εξής:  
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 την παράταση της υπ΄αρ. 50/2019 Σύμβασης με την εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ 
Α.Ε. για ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες, σύμφωνα και  με 
την από 27/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 51/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «INTERMEDICA-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την από 27/8/2019 
επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 59/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «GE HEALTHCARE Α.Ε.» για 
ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες για τα είδη της ομάδας 4 και 
για εφτά (7) μήνες  για τα είδη της ομάδας 10, σύμφωνα και με την από 27/8/2019 επιστολή 
αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 79/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»  για 
ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες σύμφωνα και με την από 
28/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού. 

 την παράταση της υπ΄αρ. 80/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε.» 
για ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα και με την 
από 28/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 54/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «SIEMENS HEALTHCARE ABEE για ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά 
της, ήτοι για πέντε (5) μήνες σύμφωνα και με την από 29/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού. 

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

Α)Την έγκριση των υπ΄αρ. 3/2019 και 4/2019 Πρακτικών της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων και την παράταση του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης των ειδών ανά σύμβαση, ως εξής:  

 την παράταση της υπ΄αρ. 50/2019 Σύμβασης με την εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ 
Α.Ε. για ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες, σύμφωνα και  με 
την από 27/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 51/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «INTERMEDICA-
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ» κατά δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την από 27/8/2019 
επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 59/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «GE HEALTHCARE Α.Ε.» για 
ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες για τα είδη της ομάδας 4 και 
για εφτά (7) μήνες  για τα είδη της ομάδας 10, σύμφωνα και με την από 27/8/2019 επιστολή 
αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 79/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»  για 
ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες σύμφωνα και με την από 
28/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού. 

 την παράταση της υπ΄αρ. 80/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε.» 
για ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα και με την 
από 28/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού 

 την παράταση της υπ΄αρ. 54/2019 Σύμβασης με την εταιρεία «SIEMENS HEALTHCARE 
ABEE για ίσο χρόνο με την αρχική διάρκειά της, ήτοι για πέντε (5) μήνες σύμφωνα και με 
την από 29/8/2019 επιστολή αποδοχής παράτασης του χρόνου παράδοσης εξοπλισμού. 

Β) Να αποσταλεί η παρούσα απόφαση στην 1η και 2η Υ.Π.Ε., στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
οικείας Προγραμματικής Σύμβασης και σε όλους τους Αναδόχους, με την επισήμανση ότι 
περαιτέρω παράταση, πέραν της δοθείσης με την τρέχουσα απόφαση, δεν επιτρέπεται από τον 
Νόμο (Ν.4412/2016, απ.206, παρ.1) 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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