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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1398/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 29ο  
Λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβασης για την προμήθεια 
και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων Αττικής - Ομάδα 1 Οφθαλμολογικός 
Εξοπλισμός, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Ασημακοπούλου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»)(ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018).  

2. 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. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

5. 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». 

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

7. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
8. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

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

διατάκτες».  
10. Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019). 

11. Την υπ’ αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021 και την υπ’ αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

12. Την υπ΄αρ. 17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την υπ’ αρ. πρωτ. 
11308/01-02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της 
υπ΄αρ. 17/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  

13. Την υπ΄αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2021, όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ΄αρ. 54/2021(ΑΔΑ: 9ΣΣΓ7Λ7-08Ψ) όμοια.   

14. 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. 

15. 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  

16. 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  

17. Την με αριθμό 123/2017 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
18. 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  

19. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 155031/21-7-2017 (ΑΔΑ: 99ΤΑ7Λ7-ΚΚ2) Απόφαση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης και την 103680/8-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΗΥ7Λ7-ΔΟΚ)  
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20. 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  

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

22. 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       

23. Την με αριθμό 71/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, 
Οικονομικού Έτους 2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΩ7Λ7-ΑΣΑ) και την με αριθμό 73/2019 απόφαση του 
Περιφερειακου Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού Έτους 2019 και προβλέφθηκε το ποσό 
χρηματοδότησης του έργου  (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) 

24. Την με αριθμό 218/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της Τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης για την «προμήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Νοσοκομείων» 

25. Την υπ’ αρ. 978/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η 
υπ’ αρ. 184/2017 Απόφαση αναφορικά με την έγκριση δαπάνης για την Προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων Αττικής, ως προς την αύξηση της συνολικής 
δαπάνης, νέα ανακατανομή των πιστώσεων στα έτη 2019 και 2020 και ανάκληση της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

26. Την με αριθμό 393/2018 πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού συνεδρίου 
27. Την με ημερομηνία 18/04/2019 τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

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

28. Την υπ΄αρ. 1961/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της Διακήρυξης 12/2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓΤ7Λ7-ΒΩΕ).  

29. Την υπ΄αρ. 2646/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε 
ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού  

30. Την υπ΄αρ. 1824/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αναδείχθηκαν οι 
μειοδότες ανά Ομάδα του Διαγωνισμού  

31. Την υπ΄αρ. 2480/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τις ομάδες 1, 5, 9, 1, 16 & 21 και αναδείχθηκε μειοδότης στην 
Ομάδα 14 η εταιρεία  ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, η οποία υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη βάσει της τιμής, οικονομική προσφορά. 

32. Την υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβαση με την εταιρία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΗΝΑ για την προμήθεια 
Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού  

33. Το με ημερομηνία 14/6/2021 Αίτημα αντικατάστασης του συμβατικού είδους 5 Α «OCT 
εφοδιασμένο με λογισμικό επεμβατικής αγγειογραφίας (οπτική τομογραφία συνοχής)» μοντέλο 
Ananti – AnfioVue - iCam, με το νεότερο μοντέλο  OCT με όνομα Solix, της ίδιας εταιρείας 
κατασκευής, χωρίς καμία αλλαγή στην προσφερόμενη τιμή, που κατέθεσε η συμβαλλόμενη 
εταιρεία ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΗΝΑ, με συνημμένη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου OPTOVUE 
σύμφωνα με την οποία το μοντέλο iCam είναι προς το παρόν εκτός παραγωγής και ότι το νέο 
μοντέλο Solix ενσωματώνει τις δυνατότητες Avanti Angiovue και iCam.   

34. Το με ΑΔΑ ΩΥΔΓ4690ΩΧ-ΘΤΜ απόσπασμα της 69ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΓΝΑ ¨Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» της 30ης Μαρτίου 2021, 
κατά την οποία αποφασίστηκε-εγκρίθηκε η αντικατάσταση του μηχανήματος OCT μοντέλο 
Avanti AnfioVue iCam με το νέο μοντέλο Solix. 

35. Το με ημερομηνία 3/6/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του διαγωνισμού, με 
το οποίο η εν λόγω Επιτροπή γνωμοδότησε ότι δύναται να γίνει αποδεκτή η αντικατάσταση του 
μηχανήματος OCT της υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβασης με το νέο μοντέλο Solix που πληροί τις 
προδιαγραφές του διαγωνισμού (ανώτερες των ζητούμενων), υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
μεταβάλλονται η προσφερόμενη τιμή και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της σύμβασης.  

36. Την με Α.Π. 481990/14-6-2021 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων προς την Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της 
Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω τροποποίηση συνάδει με τους όρους και 
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προϋποθέσεις που θέτει το αρ. 132 του Ν. 4412/2016, αλλά προκειμένου η Επιτροπή να 
γνωμοδοτήσει υπέρ του αιτήματος τροποποίησης θα πρέπει αιτιολογημένα να τεκμηριώσει ότι 
ακόμη και αν είχαν τεθεί στη Διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές μοντέλου νεότερης τεχνολογίας 
και διαφορετικών – υψηλότερων εν προκειμένω – προδιαγραφών, αυτό δεν θα είχε οδηγήσει 
στη συμμετοχή και άλλων υποψηφίων στο διαγωνισμό ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από 
εκείνης που έχει επιλεγεί.             

37. Την με Α.Π. 2352/17-6-2021 Γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής της υπ΄αρ. 
23/2021 Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία: 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της με 
αρ. 23/2021 Σύμβασης-Προμήθεια και Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων 
της Αττικής - Ομάδα 1 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 
 
Σχετ. 1. Το με αρ. πρωτ. 459485/07-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Κ.Τ. 
Αθηνών. 
 2. Το με αρ. πρωτ. οικ. 2290/11-06-2021 έγγραφό μας.  
 3. Το με αρ. πρωτ. 481990/14-06-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 
Περιφερειάρχη 

4. Το έγγραφο της εταιρείας «ΜΗΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ» για την αντικατάσταση του 
μηχανήματος. 

5.  Η επιστολή του κατασκευαστικού οίκου OPTOVUE μεταφρασμένο από το 
δικηγόρο Σπυρίδωνα Τσάκαλη. 

Με το ανωτέρω ένα (1) σχετικό έγγραφο, η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών μας ζητεί να γνωμοδοτήσουμε ως Ειδική Επιτροπή Παραλαβής της εν θέματι 
σύμβασης σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης της Σύμβασης  σύμφωνα με την 
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. 

Η Ειδική Επιτροπή Παραλαβής διατυπώνει ερώτημα προς το Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης Περιφερειάρχη με το ανωτέρω δύο (2) σχετικό έγγραφο. Με το απαντητικό τρία 
(3) σχετικό έγγραφο του  Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη  εκφράζεται η άποψη 
ότι:  
«…η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. α΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, δηλαδή αν η προτεινόμενη τροποποίηση 
(αλλαγή μοντέλου του μηχανήματος το οποίο έχει συμφωνηθεί να παραδοθεί με άλλο το οποίο 
φέρεται ότι είναι νεότερης τεχνολογίας και υψηλότερων προδιαγραφών) εισάγει όρους οι οποίοι, 
εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 
συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην 
αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»  
Και ως εκ τούτου θα πρέπει αιτιολογημένα να τεκμηριώσει ότι  «ακόμη και αν είχαν τεθεί στην 
προκήρυξη τεχνικές προδιαγραφές μοντέλου νεότερης τεχνολογίας και διαφορετικών –
υψηλότερων εν προκειμένω- προδιαγραφών αυτό  δεν θα είχε οδηγήσει στη συμμετοχή και 
άλλων υποψηφίων στο διαγωνισμό ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνης που έχει 
επιλεγεί.» 
Σχετικά με την ζητούμενη γνωμοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής όσον αφορά την 
τροποποίηση της Σύμβασης 23/2021 τέθηκαν υπόψη τα εξής: 
1. Το από 03/06/2021 πρακτικό της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων 
Αττικής, με το οποίο γίνεται δεκτή η αντικατάσταση του OCT μοντέλου “Avanti- AnfioVue –iCam 
του κατασκευαστικού οίκου OPTOVUE με το νέο μοντέλο 2020 Solix κατασκευαστικού οίκου 
OPTOVUE που πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού (ανώτερες των ζητουμένων). 
2. Το Ακριβές Απόσπασμα της 69ης  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. « 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» στις 30-03-2021 (με  
ΑΔΑ: ΩΥΔΓ4690ΩΧ-ΘΤΜ) και με το οποίο αποφασίζεται –εγκρίνεται η αντικατάσταση του ως 
άνω μηχανήματος χωρίς καμία αλλαγή στην προσφερόμενη τιμή και στις υποχρεώσεις 
της Σύμβασης.  
3. Η επιστολή της Εταιρείας OPTOVUE, όπου και σύμφωνα με την μετάφραση του 

δικηγόρου Σ. Τσάκαλη το προϊόν “iCam” με 5 Mpixel είναι ήδη εκτός παραγωγής. 
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Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή φαίνεται ότι η αλλαγή του μοντέλου να είναι προς το 
συμφέρον της αναθέτουσας αρχής, η Ειδική Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την τροποποίηση 
της με αρ. 23/2021 Σύμβασης- Προμήθεια και Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
Νοσοκομείων της Αττικής- Ομάδα 1 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αναφορικά με την 
αλλαγή του μηχανήματος OCT μοντέλου “Avanti- AnfioVue –iCam του κατασκευαστικού οίκου 
OPTOVUE με το νέο μοντέλο 2020 Solix κατασκευαστικού οίκου OPTOVUE, με την 
προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν «εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν 
αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 
συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην 
αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.»  

 
  Η Ειδική Επιτροπή Παραλαβής δεν δύναται να εξετάσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  
της περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ώστε να αιτιολογήσει 
τεκμηριωμένα ότι «ακόμη και αν είχαν τεθεί στην προκήρυξη τεχνικές προδιαγραφές μοντέλου 
νεότερης τεχνολογίας και διαφορετικών –υψηλότερων εν προκειμένω- προδιαγραφών αυτό  δεν 
θα είχε οδηγήσει στη συμμετοχή και άλλων υποψηφίων στο διαγωνισμό ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνης που έχει επιλεγεί», διότι η ζητούμενη τεκμηρίωση είναι ζήτημα 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, οι οποίες εξετάζονται κατά το χρόνο σύνταξης των 
όρων της διακήρυξης, όπου η Ειδική Επιτροπή Παραλαβής δεν συμμετέχει. 

38. Το γεγονός ότι στην Ομάδα 1 Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός κατετέθηκαν συνολικά δύο 
προσφορές, της αναδόχου και της εταιρείας ΟΜΜΑ ΛΑΙΤ, η προσφορά της οποίας όμως 
ακυρώθηκε με το Πρακτικό αρ. 2/2020 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του διαγωνισμού, 
σύμφωνα και με το από 08.07.2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων, γιατί 
δεν πληρούσε το σύνολο των ζητούμενων προδιαγραφών. Συνεπώς, ελλείψει έτερου 
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό και καθώς το νέο μοντέλο Solix υπερκαλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές που είχαν τεθεί με την υπ΄αρ. 12/2019 Διακήρυξη του Διαγωνισμού, άποψη της 
Υπηρεσίας είναι ότι η ζητούμενη τροποποίηση καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις  του αρ. 132 
του Ν. 4412/2016. Ειδικά και σύμφωνα με την παρατήρηση που επισημάνθηκε από το Γραφείο 
Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη το μοντέλο του μηχανήματος που τελικά θα παραδοθεί 
δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων ή αποδοχή άλλης 
προσφοράς, γιατί όπως διαπιστώθηκε από έλεγχο που έκανε η Υπηρεσία μας στα έγγραφα 
που υπέβαλε η ανάδοχος, το μοντέλο αυτό που σήμερα προσφέρει η ανάδοχος εταιρεία, δεν 
ήταν διαθέσιμο στην αγορά κατά το χρόνο σύνταξης και δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης 
του διαγωνισμού. Επιπλέον, η ζητούμενη τροποποίηση είναι συμφέρουσα καθώς το 
νοσοκομείο υποδοχής θα λάβει ένα πιο σύγχρονο μηχάνημα χωρίς καμία μεταβολή στο 
συμβατικό τίμημα και τις λοιπές υποχρεώσεις της υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβασης.   

 
η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
τη λήψη απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση της υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβασης για την 
προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων Αττικής - Ομάδα 1 
Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός, κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα την 
αντικατάσταση του είδους OCT εφοδιασμένο με λογισμικό επεμβατικής αγγειογραφίας (οπτική 
τομογραφία συνοχής) μοντέλο Avanti AnfioVue iCam του κατασκευαστικού οίκου OPTOVUE με το 
νέο μοντέλο 2020 Solix του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, χωρίς μεταβολή του συμβατικού 
τιμήματος και των λοιπών όρων της Σύμβασης.  
 

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

 
την τροποποίηση της υπ΄αρ. 23/2021 Σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων Αττικής - Ομάδα 1 Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός, κατά 
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το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του είδους OCT εφοδιασμένο 
με λογισμικό επεμβατικής αγγειογραφίας (οπτική τομογραφία συνοχής) μοντέλο Avanti AnfioVue 
iCam του κατασκευαστικού οίκου OPTOVUE με το νέο μοντέλο 2020 Solix του ίδιου 
κατασκευαστικού οίκου, χωρίς μεταβολή του συμβατικού τιμήματος και των λοιπών όρων της 
Σύμβασης.  
 
       
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό με την 

παρατήρηση: «Συμφωνούμε με την προμήθεια, αλλά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά 
στον εξοπλισμό των νοσοκομείων έχουμε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, κάτι 
που φαίνεται και από τις συνεχείς προσφυγές, ματαιώσεις, αποφάσεις συμμόρφωσης κλπ.». 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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