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Η
 ΑΠΟΦΑΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΘΕΜΑ:  «Παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ. 50/2022 

Διακιρυξθσ του Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου εταιρείασ για 

τθν προμικεια ενόσ (1) ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ C-ARM προσ αντικατάςταςθ του πεπαλαιωμζνου για τισ 

ανάγκεσ των χειρουργείων του Νοςοκομείου, CPV: 33111000-1, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 234.000,00 €, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 24%, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςεισ τιμισ (χαμθλότερθ προςφορά).» 

 
 Ο  Διοικθτισ ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ :  
 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό υνζδριο, ολοκλθρωμζνο 

νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό υνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 

Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 

διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 

“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν 

τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 

εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 

Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 

τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 

Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
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- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 

ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 

ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 

των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 

των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 

Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 

2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 

του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 

φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 

αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Σισ κάτωκι αποφάςεισ: 

1. Σθν υπϋαρικμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαςθ, ΦΕΚ 1102 Τ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, ςχετικά με το διοριςμό 

Διοικθτι ςτο Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, αρμοδιότθτασ τθσ 1θσ Τ.ΠΕ ΑΣΣΙΚΘ, 

2. Σθν υπ. αρ. Τ4α/25208 (ΦΕΚ 698/Β’/28.03.2013) ΚΤΑ ςχετικά με τον «Οργανιςμό του Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”»,  

3. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 1647/1-2-2021 ζγγραφο του Κακθγθτι Δ/ντι τθσ ΒϋΠροπαιδευτικισ Χειρουργικισ 

Κλινικισ και Διευκυντι του Χειρουργικοφ Σομζα του Νοςοκομείου,  

4. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 12159/17-9-2021 ζγγραφο Κακθγθτϊν Διευκυντϊν του Χειρουργικοφ Σομζα του 

Νοςοκομείου,  

5. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 13063/01-10-2021 ζγγραφο του Δ/ντι τθσ ΑϋΠαν/κισ Ουρολογικισ Κλινικισ, 

6. Σο υπ’ αρικμ. πρωτ. 4240/24-3-2021 ζγγραφο του Σμιματοσ Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ,  

7. Θ υπ’ αρικμ. 40/29-09-2021 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου (ΑΔΑ: 

6M014690Ω8-3Γ7), 

8. Θ υπϋαρικμ. 46θ/27-10-2021 Αϋ Ανακοίνωςθ τθσ Αντιπροζδρου του Δ.., ωσ εκτελοφςα χρζθ Προζδρου 

ςχετικά με τθν ζγκριςθ επιχοριγθςθσ ποςοφ 234.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, για τθν 

υλοποίθςθ τθσ εν κζματι προμικειασ από τθν 1θ Τ.ΠΕ. Αττικισ (ΑΔΑ: 9Ω2Ε4690Ω8-09Α),  

9. Θ υπ’ αρικμ. 47θ/08-11-2021 (Θ. 5ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί 

ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ και διενζργειασ Δθμόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου εταιρείασ για τθν προμικεια ενόσ (1) ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ C-ARM προσ 

αντικατάςταςθ του πεπαλαιωμζνου για τισ ανάγκεσ των χειρουργείων του Νοςοκομείου, (ΑΔΑ: 

ΨΚΝ24690Ω8-71),  

10. Θ υπ’ αρικμ. πρωτ. 17077/23-12-2021 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 1θσ Τ.ΠΕ. Αττικισ (ΑΔΑ: 

ΩΔΩΤ469Θ26-79Ν), 

11. Σθν υπ’ αρικμ. 14θ/31-03-2022 (Θ. 6ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου περί 

ζγκριςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΑΔΑ: 635Π4690Ω8-ΣΝ2), 

12. Σθν υπ’ αρικμ. 548/19-04-2022 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ του 

Νοςοκομείου (ΑΔΑ: 9ΞΙ84690Ω8-5ΘΡ), 
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13. Σθν υπ’ αρικμ. 50/2022 Διακιρυξθ, ςφμφωνα με τθν οποία ορίηεται ωσ καταλθκτικι θμερομθνία 

θλεκτρονικισ προςφοράσ θ 06/05/2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 17:00, 

14. Σθν με Γ.Α.Κ. Ε.Α.ΔΘ.Τ 647/06-05-2022 προδικαςτικι προςφυγι τθσ εταιρείασ «SIEMENS 

HEALTHCARE A.B.E.E.» 

Αποφαςίηουμε 

α) Σθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν  ςτο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμ. 

50/2022 Διακιρυξθσ του Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων για τθν ανάδειξθ αναδόχου 

εταιρείασ για τθν προμικεια ενόσ (1) ακτινοςκοπικοφ μθχανιματοσ C-ARM προσ αντικατάςταςθ του 

πεπαλαιωμζνου για τισ ανάγκεσ των χειρουργείων του Νοςοκομείου, CPV: 33111000-1, 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 234.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 24%, με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςεισ τιμισ 

(χαμθλότερθ προςφορά). 

β) Σον οριςμό νζασ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ για τθν υποβολι θλεκτρονικϊν προςφορϊν τθν 

17θ Ιουνίου 2022, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 17:00 μ.μ.. Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ 

που υποβάλλονται θλεκτρονικά προςκομίηονται, κατά περίπτωςθ, ςε ζντυπθ μορφι εντόσ προκεςμίασ 

τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ, ιτοι 22θ Ιουνίου 2022, θμζρα 

Σετάρτθ  και ϊρα 15:00 μ.μ.. 

γ) Σθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του Ε..Θ.ΔΘ..  τθν 23θ Ιουνίου 

2022, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ.          

δ) Θ παροφςα απόφαςθ κα δθμοςιευτεί ςτθ Διαφγεια, ςτο ΚΘΜΔΘ, ςτο ΕΘΔΘ και ςτθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.laiko.gr.    

                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 
 
                                                                                                               ΘΕΟΦΑΝΗ ΡΟΪΔΗ                 
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