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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1551/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 32ο  
Έγκριση των Πρακτικών 2 & 3/2022 της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης και 
ανάδειξη μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και 
εγκατάσταση ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος διπλού επιπέδου για το νοσοκομείο 
Παίδων «Αγία Σοφία», προϋπολογισμού  1.100.000€ πλέον ΦΠΑ. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) 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, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (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»)- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

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 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. 

4. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

5. Το ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

6. Το ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

7. Το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

8. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. Το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων 
συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

10. Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.», 

11. Την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781), 

12. Την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

13. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’44)», 

14. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

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

16. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
17. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

18. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις», 
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19. Το  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

20. Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

21. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
22. Το ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
23. Τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

24. Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις», 

25. 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», 

26. 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), 

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

28. Το άρθρο 132 του Ν.4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 
συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», 

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

30. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ. Τ. Α΄53/11-3-2020) 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,     

31. Την υπ'αρ.499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/03-09-2019), 

32. Την υπ’αρ.722070/12-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΘΗ7Λ7-Ν02) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4258/τ΄Β/20-11-
2019), 

33. Την υπ’αρ.457959/07-07-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ  τ΄Β/2763/07-07-20), 

34. Την υπ’αρ.625207/26-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ.457959/1-7-2020 Απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
3353/τ’Β/26-07-2021), 

35. Την υπ΄αρ. 328/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 
2020 και στην οποία περιλαμβάνεται η παρούσα προμήθεια,   

36. Την υπ΄αρ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και 
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2020 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της 
παρούσας προμήθειας,  
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37. Το με αρ. 3616/27-2-2020 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία με το οποίο 
υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής οι τεχνικές προδιαγραφές του ψηφιακού 
αγγειογραφικού συγκροτήματος για παιδιατρικό νοσοκομείο,  

38. Την υπ΄αρ. 1961/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
Ω9ΡΠ7Λ7-ΙΣΓ), με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία,   

39. Την με αρ. 35/18/7-10-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία 
(ΑΔΑ: ΨΟΥΝ46906Ε-ΛΒ6) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία,    

40. Την με αρ. 458/2020 Πράξη του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
41. Τις με αρ. πρωτ. 753765/7-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ70Ι7Λ7-Ο7Μ και ΑΔΑΜ:20REQ007819338) και 

286/3-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ597Λ7-5ΓΛ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
42. Την με ημερομηνία 31/12/2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και 

του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία,   
43. Την με αρ. 21DIAB000017664 2021-07-01 δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών 

του ψηφιακού αγειογραφικού συγκροτήματος, 
44. Το υπ΄αρ. 18740/27-9-2021 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Η Αγία Σοφία, με το 

οποίο διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής α) η υπ΄αρ. 3130/2/21-9-2021 Απόφαση του 
Διοικητού περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων και β) η υπ΄αρ. 
18411/23-9-2021 γνωμάτευση της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων επί των σχολίων που 
υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών και υποβολής νέων 
τεχνικών προδιαγραφών 

45. Την υπ΄αρ. 461/2022 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν  οι όροι 
της υπ΄αρ 4/2022 Διακήρυξης 

46. Τις από 6/4/2022 και 8/4/2022 προδικαστικές προσφυγές κατά της Διακήρυξης που 
υποβλήθηκαν από τις εταιρείες ΦΙΛΙΠΣ και GE αντίστοιχα και τις από 18/4/2022 Παρεμβάσεις 
της εταιρείας SIEMENS 

47.  Την υπ΄αρ. 716/2022 Απόφαση συγκρότησης ειδικής τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού  

48.  Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την 
13/4/2022 και ημερομηνία αποσφράγισης την 19/4/2022  

49.  Την υπ΄αρ. Α284/2022 με ημερομηνία 18/4/2022 Απόφαση αναστολής της ΕΑΔΗΣΥ με την 
οποία αποφασίστηκε η αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων επί των προδικαστικών προσφυγών, η οποία απεστάλη στην Υπηρεσία μας στις 
19/4/2022 

50. Το υπ΄αρ. 1/2022 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: 
 

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με α.α. 157442 
Αποσφράγιση του Διαγωνισμού «Προμήθεια ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συστήματος διπλού 
επιπέδου για το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία», προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), 
με α.α ΕΣΗΔΗΣ: 157442 
 
Στην Αθήνα, στις 19.04.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), συνήλθε η Ειδική Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, εφεξής Ε.Δ. που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
716/5-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ0ΑΚ7Λ7-1ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και 
απαρτίζεται από τους:  
1. Μένη Αμαλία, του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων, στη ΔΔΜΥ, ως Πρόεδρο 
2. Τσιμπόλη Χρυσούλα, του κλάδου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος.  
3. Κονδύλη Γεωργία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος 
Χρέη γραμματέα ασκεί η υπάλληλος Θώδη Γεωργία, κλάδου ΤΕ Δοικητικού-Λογιστικού 
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού, άνω των ορίων 
ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας του θέματος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
που υπεβλήθησαν από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με την διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. 461/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΞ97Λ7-Φ4Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τον διέπει. Ο υπόψη διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής «σύστημα») και έλαβε 
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 157442. 
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η Τετάρτη 13.04.2022 και ώρα 
15:00π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης η Τρίτη 19.4.2022 και ώρα 10:00π.μ. Μέχρι την ημέρα 
αυτή ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος», δηλαδή μέχρι το 
στάδιο αυτό της διαδικασίας αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών.  
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες : 
Η Ε.Δ συνδέθηκε στο σύστημα και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 157442. 
Διαπιστώθηκε ότι στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά από την εταιρεία «SIEMENS 
HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
Η πρόεδρος της Επιτροπής κα Αμαλία Μένη που διαθέτει τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησε διαδοχικά στην ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και προχώρησε 
στην αποσφράγιση του υποφακέλου: Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή 
και την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Επισημαίνεται ότι ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίστηκε, αφού σύμφωνα με το 
άρθρο 3.1.1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο 
αυτού.  
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Ε.Δ. διαπίστωσε ότι η μοναδική 
προσφορά που κατατέθηκε είχε λάβει από το σύστημα τον μοναδικό α/α συστήματος: 275663. 
Στην συνέχεια η Ε.Δ ενημερώθηκε από την Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΚΤ της Περιφέρειας Αττικής, ότι 
στις 11:46 π.μ. ώρα σημερινή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το 1ο κλιμάκιο της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων απέστειλε την απόφαση 284/2022 με την οποία αναστέλλει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ της 
προδικαστικής προσφυγής.  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Ε.Δ διακόπτει την παρούσα συνεδρίαση, μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι σχετικές διαδικασίες. 
51. Τις υπ΄αρ. 820 και 821/2022 Αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ με τις οποίες απορρίφθηκαν και οι δύο 

προδικαστικές προσφυγές  
52. Το υπ΄αρ. 525982/7-6-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή για 

συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων της 
ΕΑΔΗΣΥ   

53. Το υπ΄αρ. 2/2022 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: 
 

2Ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με α.α. 157442 

Αποσφράγιση του Διαγωνισμού «Προμήθεια ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συστήματος διπλού 
επιπέδου για το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία», προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), 
με α.α ΕΣΗΔΗΣ: 157442 
Στην Αθήνα, στις 15.06.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος), συνήλθε η Ειδική Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, εφεξής Ε.Δ. που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
716/5-4-2022 (ΑΔΑ:Ψ0ΑΚ7Λ7-1ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και 
απαρτίζεται από τις:  
4. Μένη Αμαλία, του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων, στη ΔΔΜΥ, ως Πρόεδρο 
5. Τσιμπόλη Χρυσούλα, του κλάδου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος.  
6. Κονδύλη Γεωργία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος 
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού, 
άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας του θέματος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής που υπεβλήθηκαν από τον μοναδικό συμμετέχοντα, σύμφωνα με την διακήρυξη, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 461/2022 (ΑΔΑ: ΩΤΞ97Λ7-Φ4Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που τον διέπει. Ο υπόψη διαγωνισμός 
διεξήχθη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
«σύστημα») και έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 
157442. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η Τετάρτη 13.04.2022 και ώρα 
15:00π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης η Τρίτη 19.4.2022 και ώρα 10:00π.μ.  
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Ο διαγωνισμός αποσφραγίστηκε την Τρίτη 19.04.2022 και ώρα 10:00π.μ., οι εργασίες όμως της 
Επιτροπής διακόπηκαν μετά την ενημέρωση από την Δ/νση Οικονομικών ΠΕ ΚΤ της Περιφέρειας 
Αττικής, ότι στις 11:46 π.μ. της ίδιας ημέρα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το 1ο κλιμάκιο της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων απέστειλε την απόφαση 284/2022 με την οποία ανέστειλε 
την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ της 
προδικαστικής προσφυγής. 
Με τις υπ’ αριθμ. 820 & 821/2022 Αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ, απορρίφθηκαν οι προδικαστικές 
προσφυγές των εταιρειών «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
και «GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντίστοιχα. 
Η Ε.Δ. μετά την από 08.06.2022 πρόσκληση της Προέδρου της, συνεδρίασε σήμερα για να ελέγξει 
τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας «SIEMENS 
HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
η προσφορά της είχε λάβει τον μοναδικό α/α συστήματος: 275663. 
Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 
3.1.2.1.β της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, θα γίνει σε επόμενο πρακτικό.  
Στον ανωτέρω διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί η πρωτότυπη εγγυητική συμμετοχής. Ο 
συμμετέχοντας κατέθεσε στο πρωτόκολλο φάκελο  με αριθμ. 325347/14.04.2022, ο οποίος 
παραδόθηκε στην Ε.Δ.  
Η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής (εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
και ΕΕΕΣ) και του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς του συμμετέχοντα, ελέγχοντας το 
περιεχόμενο αυτού με τα ζητούμενα στοιχεία των αντίστοιχων άρθρων της διακήρυξης. 
Η Ε.Δ. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς αποδέχεται τη 
συμμετοχή του μοναδικού συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και το νομικό 
πλαίσιο που διέπει τον παρόντα διαγωνισμό που συμμετέχει.  
Η Ε.Δ.. συνέταξε και κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται σήμερα ως κάτωθι και θα 
κοινοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 
το άρθρο 3.1.2.1.β της διακήρυξης. 

 
54. Το υπ΄αρ. 3/2022 πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο: 

3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με α.α. 157442 
Αποσφράγιση του Διαγωνισμού «Προμήθεια ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συστήματος διπλού 
επιπέδου για το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία», προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (πλέον ΦΠΑ), 
με α.α ΕΣΗΔΗΣ: 157442 
 
Στην Αθήνα, στις 15.06.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:45 π.μ. στα γραφεία της Δ/Οικονομικών 
της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88,Αθήνα, 3ος όροφος), συνήλθε η Ειδική Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, εφεξής Ε.Δ. που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
716/5-4-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΑΚ7Λ7-1ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
και απαρτίζεται από τις:  

1. Μένη Αμαλία, του κλάδου ΤΕ Γεωπόνων, στη ΔΔΜΥ, ως Πρόεδρο 
2. Τσιμπόλη Χρυσούλα, του κλάδου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος.  
3. Κονδύλη Γεωργία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως τακτικό μέλος 

Έργο της Ε.Δ. με το παρόν 3ο Πρακτικού του διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 157442, είναι η 
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα του διαγωνισμού, που έγινε 
αποδεκτός με το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 157442. 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση η ΕΔ διαπίστωσε ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία «SIEMENS 
HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
προσέφερε προσφορά 1.090.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
Η Ε.Δ. προχώρησε στον έλεγχο ορθότητας συμπλήρωσης των Προσφερόμενων τιμών στην 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος του διαγωνιζόμενου, προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν είναι σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού και 
διαπίστωσε ότι πληροί τους όρους της.  
Και επειδή 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.3.1. της διακήρυξης αναφορικά με το κριτήριο 
κατακύρωσης, το οποίο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σε ευρώ. 
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Η Ε.Δ. προτείνει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία «SIEMENS HEALTHCARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με χαμηλότερη τιμή 
1.090.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) 
 
55. Το με αρ. πρωτ. 15261/8-7-2022 έγγραφο του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία, με το οποίο 

διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το από 7/7/2022 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της 
εταιρείας SIEMENS πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.   

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
Την έγκριση των Πρακτικών 2 & 3/2022 της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού και την ανάδειξη ως μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος διπλού 
επιπέδου για το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 1.090.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%).  
 

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

 
 

Την έγκριση των Πρακτικών 2 & 3/2022 της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού και την ανάδειξη ως μειοδότη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού 
για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος διπλού 
επιπέδου για το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», της εταιρείας SIEMENS HEALTHCARE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς 1.090.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%).  
 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Είναι αποκαλυπτική η αναφορά στην εισήγηση ότι τα 
χρήματα βρέθηκαν από τις εκπτώσεις άλλων διαγωνισμών. Αν δεν υπήρχαν αυτές θα έμεναν οι 
μικροί ασθενείς χωρίς αυτό το σημαντικό εργαλείο; Για  αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει 
σχεδιασμός και κρατική χρηματοδότηση σύμφωνα με τις ανάγκες». 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την ψηφοφορία. 
 

 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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