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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
Ο YΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 
1) To N. 3614/2007 “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013»(ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ειδικότερα το 
άρθρο 7 αυτού,  

2) Την Απόφαση ΕΕ με αριθμό Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά στην έγκριση του 
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως ισχύει, 

3) Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης, όπως ισχύει, 

4) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν. 3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου, όπως ισχύει, 

5) Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης της Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που 
αφορούν την έγκριση κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων 
Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 

6) Την με αρ. πρωτ. 153.763/ΨΣ2239-Α2΄ 16/05/2011 πρόσκληση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με 
κωδικό 22.4, για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και την  τροποποίηση αυτής, 

7) Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ 2804 10/06/2011 (20/15696_09.06.2011) αίτηση 
χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου «2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
& ΑΙΓΑΙΟΥ» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο 
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

8) Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης 
της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της 
πληρότητας των στοιχείων της πρότασης και  στο Φύλλο αξιολόγησης της πρότασης 
και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ- ΕΡΓΟΡΑΜΑ.\ 

9) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), (Φ.Ε.Κ. 
150/τ.Α΄/07), κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 
60/2007 όπως αναλογικά και συμπληρωματικά δύναται να εφαρμοστεί. 

10) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ¨περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών¨, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

11) Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). 
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12) Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 
συμβάσεων. 

13) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005) όπως τροποποιημένος ισχύει. 

14) Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας» (ΦΕΚ/Α΄/76) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ Α΄ 240). 

15) Του ΦΕΚ 176-11/07/2005 – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ΕΚΕΠΥ 
16) Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄ 540/27.03.2008, αρ. 

πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (α΄ 
τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β΄τροπ/ση: ΦΕΚ 
1088/Β/2010, αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010).  

17) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 για 
την τροποποίηση των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. 

18) Του Ν. 3783/09 (ΦΕΚ 136 Α/7-8-2009) : Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών 
εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 

19) Την Υ.Α. Π1/2941/10.9.2009 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από 
την ένταξη στο ΕΠΠ  προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Β΄ 1988/2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Π1/3889/28.5.2010 Απόφαση της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 936/2010). 

20) Το νόμο υπ’ αρ. 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται 
σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών κλπ 

21) Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». (ΦΕΚ Α΄ 
30/14.2.2005) 

22) Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ -159 Α΄) : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 
τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις. 

23) Τις σύμφωνες γνώμες των Διοικητών των Υγειονομικών Μονάδων στα οποία θα 
εγκατασταθούν οι Σταθμοί Τηλεϊατρικής. 

24) Την 3095/02.09.2010 διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄ της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 

25) Την υπ’ αριθμ. 438/6.3.2012 αναβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας της 2ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. 

26) Την με αρ. πρωτ. 152.723/ΨΣ4597-Β προέγκριση δημοπράτησης του έργου ¨ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ¨ από την ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».  

27) Την αριθμ. πρωτ. 28277/4-12-2013 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου  

28) Την αριθμ. πρωτ.  28278/4-12-2013 διακήρυξη του διαγωνισμού\ 
29) Tην αριθμ. πρωτ.781/14-1-2014 απόφαση κλήρωσης  
30) Την αριθμ. πρωτ.  1411/21-1-2014 απόφαση της Διοίκησης για επανάληψη κλήρωσης 
για την ανάδειξη μελών συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
31) Την αριθμ. πρωτ. 1636/23-1-2014 απόφαση Διοίκησης σχετικά με μετάθεση 
ημερομηνίας και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
32) Την αριθμ. πρωτ. 1639/23-1-2014 απόφαση της Διοίκησης σχετικά με διευκρινίσεις 
επί της διακήρυξης   
33) Την αριθμ.πρωτ. 1760/24-1-2014 απόφαση της Διοίκησης  
34) Την αριθμ. πρωτ. 8582/1-4-2014 απόφαση της Διοίκησης με θέμα έγκρισης 
πρακτικών ελέγχου υποφακέλων δικαιολογητικών (ολοκλήρωση Α΄φάσης) 
35) Το με το αριθμ. πρωτ. 18824/2-7-2014 διαβιβαστικό των πρακτικών της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού (συνημμένα πρακτικά και σχετικά έγγραφα) 
36) Την αριθμ. πρωτ. 19097/4-7-2014 εισήγηση της ΔΟΟΥ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α. Aποδέχεται  και εγκρίνει το τμήμα του πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) συνολικού 

προϋπολογισμού 6.406.650€ (Προϋπολογισμός έργου 4.271.100,00 και 

δικαίωμα προαίρεσης 2.135.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που 

αφορά στον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των υποψηφίων προμηθευτών και 

συγκεκριμένα τα πρακτικά με αριθμ. (Νο 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20,21) 

δεδομένου ότι η διαδικασία ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών ξεκίνησε την 14/4/2014 

συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε την 27-6-2014, τα οποία έχουν επί λέξει τα εξής:   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 11 
Σήμερα την 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 09πμ οι κάτωθι: 

1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 
2. Αδαμοπούλου Αικατερίνη, ΨΝΑ Δαφνί 

3. Κόππα Αρσινόη, Τ Ε Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ 
4. Τσουβαλά Ευθυμία, Τ Ε Λογιστικής Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

5. Καρβελά Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ 

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗ ΛΕΪΑΤΡΙΚΗ Σ (ΕΔΓΓ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ Υ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. 
αρ. 28277/4-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ08469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 

1694/24-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, 

που ορίσθηκε με την υπ' αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή 
της 2ης Υ.Π Ε. Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου 

ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Οηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό την αποσφράγιση των 
Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS 

ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 

Το τακτικό μέλος κα Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,δεν παρευρέθη 
λόγω υποχρεώσεων στο Υπουργείο Υγείας και ως εκ τούτου αντικατεστάθη από το 

αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Αδαμοπούλου Αικατερίνη. 
Το τακτικό μέλος κα Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, παρέστη και με έγγραφο 

αίτημά της στην Επιτροπή δήλωσε την αδυναμία της να παραβρεθεί λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών και πρότεινε να αντικαταοταθεί από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Μίχο Ιωάννη, ο οποίος απεδέχθη και προσήλθε σε αντικατάσταση της κας. Καρβελά. 

Στη συνέχεια η κα. Καρβελά απεχώρησε και η Επιτροπή άρχισε τη συνεδρίασή της. 
Η Επιτροπή απεφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής τον κ Μίχο Ιωάννη. 

Εκκλήθηκαν και παρευρέθησαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής οι εκπρόσωποι των 
προσφερουσών εταιρειών: 

1) Αλέξανδρος Μπρέγιαννης του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ059932, με ημερομηνία έκδοσης 

6/11/2009 από το Τ.Α . Αμαρουσίου, που εκπροσωπεί την εταιρεία Ο ΤΕ ΑΕ 
2) Καρτσωνάκης Θεόδωρος του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ655567, με ημερομηνία έκδοσης 

8/03/2004 από το Τ.Α . Αμπελοκήπων, που εκπροσωπεί την εταιρεία Ο ΤΕ ΑΕ 
3) Σταυρόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου με ΑΔΤ Π332632, με ημερομηνία έκδοσης 

10/9/1993 από το Τ.Α . Αγ. Παρασκευής Αττικής, που εκπροσωπεί την εταιρεία ΟΤΕ 
ΑΕ 

4) Κυνηγαλάκης Άγγελος του Μύρωνα με ΑΔΤ ΑΙ007858, με ημερομηνία έκδοσης 13/8/2009 

από το Α' Τ.Α . Περιστεριού, που εκπροσωπεί την εταιρεία Ο ΤΕ ΑΕ 
5) Χαραλαμπάκης Αντώνιος του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ661483, με ημερομηνία έκδοσης 

30/11/2006 από το Τ.Α . Αγ. Παρασκευής Αττικής, που εκπροσωπεί την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ 
6) Παγκίδης Γεώργιος του Μιχαήλ με άδεια οδήγησης , που εκπροσωπεί την εταιρεία 

COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α .Ε .Β .Ε . 
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Η Επιτροπή ακολούθως προχώρησε στην αποσφράγιση των Υποφακέλων Τεχνικών 

Προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών στο Διαγωνισμό και στην μονογράφηση του 
περιεχομένου τους. 

Οι εκπρόσωποι της προσφέρουσας εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ ζήτησαν να μελετήσουν την τεχνική 
προσφορά της εταιρείας COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ αμέσως μετά την υπογραφή της από 

την Επιτροπή, ενώ ο εκπρόσωπος της COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ δήλωσε ότι θα προσέλθει 

η εταιρεία για να μελετήσει τις τεχνικές προσφορές σε 
ημερομηνία που θα ορίσει η Επιτροπή. 

Η Επιτροπή ενημέρωσε τους εκπροσώπους των εταιρειών που παρευρίσκονταν στην 
συνεδρίαση ότι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν και να μελετήσουν διεξοδικά και με 

πλήρη άνεση χρόνου τους υποφακέλους τεχνικών προσφορών και από κοινού συμφωνήθηκε 
η προσέλευσή τους στον ίδιο χώρο να γίνει για τον παραπάνω σκοπό την Μ.Τρίτη 15 Απριλίου 

2014, ώρα 9πμ. Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι των εταιρειών 

αποχώρησαν. 
Στις 12μμ, λόγω κόπωσης η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και τη 

συνέχιση των εργασιών της την Μ.Τρίτη 15 Απριλίου 2014, ώρα 9πμ στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Οηβών 46-48,Πειραιάς. 

Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρακτικού είναι τα κάτωθι: 

1. Αλληλογραφία email του τακτικού μέλους κας Μπάμπαλη Βασιλική με το οποίο δήλωσε 
αδυναμία να παραβρεθεί λόγω υποχρεώσεων στο Υπουργείο Υγείας 

2. Έγγραφο αίτημα του τακτικού μέλους κας Καρβελά Γεωργίας με το οποίο δήλωσε 
αδυναμία να παραβρεθεί λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων και με το οποίο το 

αναπληρωματικό μέλος, κ. Μίχος Ιωάννης, απεδέχθη να παραστεί στη συνεδρίαση. 
3. Παραστατικό Εκπροσώπησης της Εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ 

4. Παραστατικό Εκπροσώπησης της Εταιρείας COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ 

5. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του κ. Καρτσωνάκης Θεόδωρος του Γεωργίου 
6. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του κ. Σταυρόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου 

7. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του κ. Κυνηγαλάκης Άγγελος του Μύρωνα 
8. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του κ. Χαραλαμπάκης Αντώνιος του Γεωργίου 

9. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του κ. Παγκίδης Γεώργιος του Μιχαήλ 

10. Πρακτικό επιβεβαίωσης των εξουσιοδοτημένων μελών των προσφερουσών 
εταιρειών ότι παρευρέθησαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 
διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 
Σήμερα την 15η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 09πμ οι κάτωθι: 

1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 
2. Αδαμοπούλου Αικατερίνη, ΨΝΑ Δαφνί (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης) 

3. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ 

4. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης) 
5. Καρβελά Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ 

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΓΓ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ08469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ' αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Οηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 
των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό. 

Το τακτικό μέλος κα Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», δεν 
παρευρέθη λόγω υποχρεώσεων στο Υπουργείο Υγείας και ως εκ τούτου αντικατεστάθη από το 

αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Αδαμοπούλου Αικατερίνη. 

ΑΔΑ: ΩΜΗΟ469Η2Ξ-Ζ89



Το τακτικό μέλος κα Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, παρέστη και με έγγραφο 

αίτημά της στην Επιτροπή δήλωσε την αδυναμία της να παραβρεθεί λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών και πρότεινε να αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. 

Μίχο Ιωάννη, ο οποίος απεδέχθη και προσήλθε σε αντικατάσταση της κας. Καρβελά. 
 

Στη συνέχεια η κα. Καρβελά απεχώρησε και η Επιτροπή άρχισε τη συνεδρίασή της. 

 
Η Επιτροπή απεφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής τον κ Μίχο Ιωάννη. 

Εκκλήθηκαν και παρευρέθησαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής οι εκπρόσωποι των 
προσφερουσών εταιρειών: 

1) Αραπαντζής Χαράλαμπος του Νικολάου με ΑΔΤ Φ373105, με ημερομηνία έκδοσης 
28/8/2001 από το Α.Τ. Παγκρατίου, που εκπροσωπεί την εταιρεία COSMOS COMPUTERS 

ΑΕΒΕ 

2) Πέκου Εβίσα του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΗ027921, με ημερομηνία έκδοσης 24/1/2009 
από το Τ.Α. Μαρκοπούλου, που εκπροσωπεί την εταιρεία COSMOS COMPUTERS 

ΑΕΒΕ 
3) Καρανάσιου Αθανασία του Αναστασίου με ΑΔΤ ΑΗ785081, με ημερομηνία 

έκδοσης 7/6/2011 από το Α.Τ. Σοφάδων Καρδίτσας που εκπροσωπεί την εταιρεία 

COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ 
4) Χατζατουριάν Χατσίκ του Λευον με ΑΔΤ Χ166905, με ημερομηνία έκδοσης 

31/10/2002 από το Α.Τ. Π. Φαλήρου που εκπροσωπεί την εταιρεία COSMOS 
COMPUTERS ΑΕΒΕ 

5) Χανιωτάκης Ελευθέριος του Παναγιώτη με ΑΔΤ Φ056803, με ημερομηνία έκδοσης 
10/5/2001 από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων που εκπροσωπεί την εταιρεία COSMOS 

COMPUTERS ΑΕΒΕ 

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών μελέτησαν επισταμένως και με πλήρη άνεση χρόνου 
τους Υποφακέλους Τεχνικών Προσφορών και στις 15:35 απεχώρησαν. Η Επιτροπή 

προχώρησε στη μελέτη του περιεχομένου των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών των 
συμμετεχουσών εταιρειών στο Διαγωνισμό. 

Στις 17μμ, λόγω κόπωσης η Επιτρςπή αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και 

συνέχιση των εργασιών της την Γ1ίΐρ·τη 3. Μαίου 2014, ώρα ΙΟπμ στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, θηβών 46-48, Πειραιάς. 

Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρακτικού είναι τα κάτωθι: 
1. Έγγραφο αίτημα του τακτικού μέλους κας Καρβελά Γεωργίας με το οποίο δήλωσε αδυναμία 

να παραβρεθεί λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων και με το οποίο το αναπληρωματικό μέλος, 

κ. Μίχος Ιωάννης, απεδέχθη να παραστεί στη συνεδρίαση. 
2. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του Αραπαντζή Χαράλαμπου του Νικολάου 

3. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας της Πέκου Εβίσα του Νικολάου 
4. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας της Καρανάσιου Αθανασίας του Αναστασίου 

5. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του Χατζατουριάν Χατσίκ του Λευον 
6. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του Χανιωτάκη Ελευθέριου του Παναγιώτη 

7. Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας του Παγκίδη Γεωργίου του Μιχαήλ 

8. Παραστατικό Εκπροσώπησης της Εταιρείας COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ 
9. Δύο (2) Πρακτικά βεβαίωσης των εξουσιοδοτημένων μελών των προσφερουσών 

εταιρειών ότι παρευρέθησαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 

διαβιβαστικό του Προέδρου της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση.  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 13 
Σήμερα την 2η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα ΙΟπμ οι κάτωθι: 

1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 
2. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

3. Κόππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ 

4. Τσουβαλό Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζόνειο» 
5. Καρβελό Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης) 

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο 

ΑΔΑ: ΩΜΗΟ469Η2Ξ-Ζ89



«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με 
την υπ. αρ. 28277/4-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ08469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. 

αρ. 1694/24-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας 
διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ' αρ. 2834/7-2-2013 ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) 

απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Οηβών 46-48, Πειραιάς με 
σκοπό τη μελέτη των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και 

COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
Η Επιτροπή απεφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. Τσουβαλό 

Ευθυμία. 
Η Επιτροπή προχώρησε στη μελέτη των Υποφακέλων και κατά την διάρκεια της μελέτης 

εκκλήθη και παρέστη για σύντομο χρονικό διάστημα ο Προϊστάμενος Προμηθειών της 2ης 

ΥΠΕ, κ. Δημήτρης Αποστολόπουλος, από τον οποίο η Επιτροπή 
ζήτησε διευκρινίσεις τεχνικής φύσεως. 

Στις 17:00 η επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της λόγω κόπωσης και αποφάσισε τη 
συνέχιση των εργασιών της την Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα ΙΟπμ στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48. 

Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρακτικού είναι τα κάτωθι: 
1. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΕ 12227/30-4-2014 Υπόμνημα Παρατηρήσεων της 

εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» 
2. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΕ 12378/30-4-2014 Υπόμνημα Παρατηρήσεων της 

εταιρείας «COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν από τους τέσσερις παρόντες και η κα 

Καρβελό θα το υπογράψει στη συνεδρίαση της Δευτέρας 5 Μαΐου 2014, και τα δύο 

πρωτότυπα κατατίθενται με διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον 
Υποδιοικητή της 2ηςΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 14 

Σήμερα την 5η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10πμ οι κάτωθι: 

1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος, (συμμετείχε 
μέσω τηλεδιάσκεψης) 

2. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», (συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης) 

3. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ  

4. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

5. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ  

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-
12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη  των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 
των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό.  Η Επιτροπή απεφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. 

Καρβελά Γεωργία. 
 Η Επιτροπή προχώρησε στη μελέτη των Υποφακέλων και κατά την διάρκεια της 

μελέτης εκκλήθη και παρέστη για σύντομο χρονικό διάστημα ο εκπρόσωπος του Σύμβουλου 
Τεχνικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της 2ης ΥΠΕ, κ. Κωνσταντίνος 

Βρακατσέλης, από τον οποίο η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις τεχνικής φύσεως.  

ΑΔΑ: ΩΜΗΟ469Η2Ξ-Ζ89



 Στις 17:00 η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της λόγω κόπωσης και αποφάσισε τη 

συνέχιση των εργασιών της την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 και ώρα 12πμ στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48. 

 Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 
διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 15 

Σήμερα την 6η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 12πμ οι κάτωθι: 

1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος, (συμμετείχε 

μέσω τηλεδιάσκεψης)  

2. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», (συμμετείχε μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 

3. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ  

4. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

5. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ  

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη  των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 

των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό.  Η Επιτροπή απεφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. 

Καρβελά Γεωργία. 

 Στις 17:00 η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της λόγω κόπωσης και αποφάσισε τη 

συνέχιση των εργασιών της την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 και ώρα 10πμ στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48. 

 Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 

διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 16 

Σήμερα την 21η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10πμ οι κάτωθι: 

6. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 

7. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», (συμμετείχε μέσω  

τηλεδιάσκεψης) 

8. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ  

9. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

10. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ  

ΑΔΑ: ΩΜΗΟ469Η2Ξ-Ζ89



μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη  των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 

των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό.  Η Επιτροπή απεφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. 

Καρβελά Γεωργία.  

 Στις 17:00 η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της λόγω κόπωσης και αποφάσισε τη 

συνέχιση των εργασιών της την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και ώρα 10πμ στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48. 

 Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρακτικού είναι τα κάτωθι: 

1. Το με αρ. πρωτ. 14735/21-5-2014 έγγραφο της Επιτροπής 

 Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 

διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 17 

Σήμερα την 29η Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00μμ οι κάτωθι: 

1. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 

2. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», (συμμετείχε μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 

3. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ, 

4. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

5. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ 

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο 
«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με * 
την υπ. αρ. 28277/4-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ08469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την 

υπ. αρ. 1694/24-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας 

διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την υπ' αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) 
απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό 
τη μελέτη των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και 

COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Η Επιτροπή απεφάσισε 
και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. Καρβελά Γεωργία. 

Τα μέλη της Επιτροπής ζήτησαν από την Γραμματέα κα. Καρβελά Γεωργία να 

επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο της εταιρείας COSMOS 
COMPUTERS ΑΕΒΕ κα. Γεωργούση Ρούλα και να ζητήσει την ακριβή θέση των 

πιστοποιήσεων του προσφερόμενου από την εταιρεία COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ του 
Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού, μέσα στο παράρτημα των τεχνικών φυλλαδίων όπως 
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αναφέρεται στην υπ'αριθμ.15203/27-5-2014 απαντητική επιστολή της εταιρείας COSMOS 

COMPUTERS ΑΕΒΕ στο σχετικό έγγραφο-αίτημα της επιτροπής για παροχή διευκρινήσεων 
επί της τεχνικής προσφοράς (Αρ.Πρωτ.:14735/21-5-2014). 

Στις 21:00 η Επιτροπή διέκοψε τις εργασίες της λόγω κόπωσης. Μέχρι το πέρας 
της συνεδρίασης της Επιτροπής δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενημέρωση επί του ανωτέρω 

ζητήματος από την εταιρεία COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ . 

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση των εργασιών της την επομένη Παρασκευή 30η 
Μαΐου και ώρα 15:00mp στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης 

ΥΠΕ, Οηβών 46-48. 
Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρακτικού είναι τα κάτωθι: 

1. Το με αρ. πρωτ. 14760/21-5-2014 Υπόμνημα της Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

2. Το με αρ. πρωτ. 15203/27-5-2014 έγγραφο της Εταιρείας COSMOS 
COMPUTERS ΑΕΒΕ σχετικά με παροχή διευκρινήσεων επί της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας. 

3. Το με αρ. πρωτ. 15205/27-5-2014 έγγραφο της Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 
σχετικά με παροχή διευκρινήσεων επί της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας. 

 
 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 18 

Σήμερα την 30η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00μμ οι κάτωθι: 

11. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 

12. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», (συμμετείχε μέσω    

τηλεδιάσκεψης) 

13. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ,  

14. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

15. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ  

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη  των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 

των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό.  Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. 

Καρβελά Γεωργία.              Κατά τη διαδικασία (δηλαδή τον λεπτομερή έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών) ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι και οι δύο συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες 

(ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ) προσφέρουν τους ίδιους τύπους  διαγνωστικού 

ιατρικού εξοπλισμού της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας AMD των ΗΠΑ. Μετά από έλεγχο 
στο διαδίκτυο διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία AMD αντιπροσωπεύεται κατά αποκλειστικό τρόπο 

στην Ελλάδα από την εταιρεία TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με 
έδρα την Αθήνα - Καλλιθέα, οδός Λεωφόρος Συγγρού & Σκρά αριθμός 1-3, ταχυδρομικός 

κώδικας 17673, με ιδιοκτήτη τον κ. Σωτηριάδη Φίλιππο. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος 
ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο κ. Σωτηριάδης Φίλιππος υπήρξε μεταπτυχιακός του φοιτητής 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος υπήρξε ο επιβλέπων της διδακτορικής 

διατριβής του κ. Σωτηριάδη Φίλιππο. Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή ότι υπάρχει 
ενεργή σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, του 
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Πανεπιστημίου Πατρών και της εταιρείας TELEMATIC MEDICAL APPLICATIONS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην οποία σύμβαση ο ίδιος ο Πρόεδρος έχει ορισθεί ως ο 
Επιστημονικός Υπεύθυνος της υλοποίησης του έργου της σύμβασης. Κατόπιν τούτου ο 

Πρόεδρος αναζήτησε και προσκόμισε στην Επιτροπή φωτοαντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, 
το οποίο είναι συνημμένο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

πρακτικού. Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κα. Κάππα Αρσινόη μας ενημέρωσε ότι κατά τη 

διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με το σύζυγό της, κ. Κουκουλάρη Ιωάννη, μισθωτό 
υπάλληλο της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, υπέπεσε στην αντίληψη της 

ότι η ως άνω εταιρεία έχει σύμβαση με μια εκ των προσφερουσών εταιρειών, την εταιρεία 
COSMOS COMPUTERS AEBE. Επίσης το μέλος ενημερώθηκε για το θέμα και ενημέρωσε τα 

υπόλοιπα μέλη ότι υπάρχει ενεργή σύμβαση μεταξύ των δυο εταιρειών την οποία αναζήτησε 
και προσκόμισε στην Επιτροπή φωτοαντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, το οποίο είναι 

συνημμένο και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού μαζί με τη 

Βεβαίωση Εργοδότη. 

Κατ΄εφαρμογή του αρ.7 του Ν.2690/99 ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λυμπερόπουλος 

Δημήτριος για τη διασφάλιση της αμερόληπτης κρίσης στη διαδικασία ελέγχου των τεχνικών 

προσφορών των υποψηφίων, παρά το γεγονός, όπως δήλωσε, ότι  ουδέν συμφέρον έχει από 

την έκβαση του διαγωνισμού, ζήτησε: 

α) να ενημερωθεί η Αναθέτουσα Αρχή για τα όσα ανωτέρω δήλωσε ο ίδιος και να 

ενεργήσει κατά την κρίση της τα νόμιμα  και 

β) να υποβληθεί ερώτημα περί υπάρξεως τυχόν κωλύματος στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του Προέδρου στον Νομικό Σύμβουλο της 2ης ΔΥΠΕ. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 

διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται 

με διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 19 

Σήμερα την 24η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00μμ οι κάτωθι: 

16. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 

17. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

18. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ 

19. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

20. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ  

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη  των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 

των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 

ΑΔΑ: ΩΜΗΟ469Η2Ξ-Ζ89



διαγωνισμό.  Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. 

Καρβελά Γεωργία. 

Στις 8μμ, λόγω κόπωσης η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και τη 

συνέχιση των εργασιών της την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014, ώρα 10πμ στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς.  

Αναπόσπαστα μέρη του παρόντος πρακτικού είναι τα κάτωθι: 

1. Το με αρ. πρωτ. 16753/12-6-2014 έγγραφο Υποδιοικητή ΔΥΠΕ 

2. Το με αρ. πρωτ. 16808/12-6-2014 έγγραφο προσφέρουσας εταιρείας COSMOS 

         Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 

διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 20 

Σήμερα την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00μμ οι κάτωθι: 

21. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος, (συμμετείχε 

μέσω τηλεδιάσκεψης) 

22. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

23. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ 

24. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

25. Καρβελά Γεωργία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ  

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη  των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών 

των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, που συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό.  Η Επιτροπή αποφάσισε και όρισε ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. 

Καρβελά Γεωργία. 

Στις 5μμ, λόγω κόπωσης η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών της και τη 

συνέχιση των εργασιών της την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, ώρα 9.30πμ στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς.  

         Το παρόν πρακτικό υπογράφεται εις διπλούν και τα δύο πρωτότυπα κατατίθενται με 

διαβιβαστικό της Γραμματέως της Επιτροπής στον Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 

Αιγαίου, κ. Χαράλαμπο Πλάτση. 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 21 

Σήμερα την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:30πμ οι κάτωθι: 

26. Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Πρόεδρος 
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27. Μπάμπαλη Βασιλική, Ιατρός Εργασίας, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» 

28. Κάππα Αρσινόη, ΤΕ Πληροφορικής, 2η ΥΠΕ  

29. Τσουβαλά Ευθυμία, ΤΕ Λογιστικής, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» 

30. Καρβελά Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 2η ΥΠΕ 

μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) ΤΜΗΜΑ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ» (MIS 352924) με αρ. πρωτ. 28278/4-12-2013 σύμφωνα με την υπ. αρ. 28277/4-

12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΟ8469Η2Ξ-Γ1Ι) Απόφαση Διενέργειας και με την υπ. αρ. 1694/24-1-2014 

(ΑΔΑ: ΒΙΨΕ469Η2Ξ-9Ρ3) Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διαγωνισμού, που ορίσθηκε με 

την υπ’ αρ. 2834/7-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΡΧ469Η2Ξ-ΜΙ7) απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου, προσήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτίριο της 

2ης ΥΠΕ, Θηβών 46-48, Πειραιάς με σκοπό τη μελέτη και τελική αξιολόγηση των Υποφακέλων 

των Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) εταιρειών, ΟΤΕ ΑΕ και COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ, 

που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Χρέη γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί το τακτικό μέλος 

κα. Καρβελά Γεωργία. 

Η Επιτροπή συνέχισε τη μελέτη και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του περιεχομένου:  

α) των Υποφακέλων των Τεχνικών Προσφορών των εμπροθέσμως υποβληθεισών 

προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών στο Διαγωνισμό «ΟΤΕ Α.Ε.» και «COSMOS 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» και  

β) των διευκρινήσεων επί των Υποφακέλων Τεχνικών Προσφορών που ζητήθηκαν από τις 

συμμετέχουσες εταιρείες στο Διαγωνισμό «ΟΤΕ Α.Ε.» και «COSMOS COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.». 

Η Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα στην ακόλουθη εισήγησή της προς τον Υποδιοικητή της 2ης 

ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κ. Χαράλαμπο Πλάτση: 

1. Εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς (του περιεχομένου του 

Υποφακέλου της Τεχνική Προσφοράς) της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» καθότι η εν 

λόγω Τεχνική Προσφορά είναι: α) σύμφωνη στο σύνολο της με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης και β) συνεπής με τα δηλούμενα στον Πίνακα 

Συμμόρφωσης που προβλέπεται στο σημείο C 3. της Διακήρυξης. Η Επιτροπή 

καταθέτει για την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» την παρακάτω αιτιολογημένη αξιολόγηση όλων 

των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο Β.14.1 της σελίδας 110 της 

Διακήρυξης. 

Κριτήριο 1: Συνολική Προσέγγιση Κατανόησης του Έργου 

Κριτήριο 1.1: Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του 

έργου και του φορέα υλοποίησης αυτού 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 1.1 καθότι έχει 

κατανόηση πλήρως και αξιολογήσει κατάλληλα τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες του 

Έργου. Προσφέρει τεχνολογικές και λειτουργικές προσεγγίσεις των προσφερόμενων 

υποσυστημάτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Φυσικής και της Λογικής Αρχιτεκτονικής 

του Συστήματος, τις αιτούμενες εφαρμογές καθώς και τους αιτούμενους επιχειρησιακούς 

στόχους του Έργου. 
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Κριτήριο 1.2: Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξης 

και λειτουργίας του Έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 1.2 καθότι αποδεικνύει 

ότι έχει προσεγγίσει με όρους εφικτότητας, βέλτιστης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας το 

περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε 

επίπεδο λογισμικού και υπηρεσιών. 

Κριτήριο 2: Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 

Κριτήριο 2.1: Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά και Τεχνολογικά 

Χαρακτηριστικά Λύσης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 2.1 καθότι τόσο τα 

γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης Αρχιτεκτονικής όσο και τα συνολικά 

αλλά και επιμέρους τεχνικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης λύσης 

καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δίνει λεπτομερή 

περιγραφή όλων των συστημάτων που αναφέρονται ρητά στη Διακήρυξη καθώς επίσης και 

όλων των πρόσθετων συστημάτων που απαιτούνται από την προτεινόμενη Αρχιτεκτονική. 

Κριτήριο 2.2: Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών του Υποσυστήματος 

Τηλεϊατρικής 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 2.2 καθότι το 

προτεινόμενο Υποσύστημα Τηλεϊατρικής καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις ελάχιστες 

τεχνολογικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Διακήρυξη. Η προσφερόμενη λύση 

τηλεϊατρικής καλύπτει τις απαιτήσεις ευχρηστίας, ασφάλειας, επεκτασιμότητας αλλά και 

ολοκλήρωσης με τα υπόλοιπα συστήματα του Έργου. 

Κριτήριο 2.3: Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγνωστικού Ιατρικού 

Εξοπλισμού 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 2.3 καθότι ο 

προτεινόμενος διαγνωστικός ιατρικός εξοπλισμός καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές και τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τη Διακήρυξη. 

Κριτήριο 2.4: Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Τηλεϊατρικής Πύλης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 2.4 καθότι η 

προτεινόμενη αρχιτεκτονική, οι περιλαμβανόμενες λειτουργίες, η διασυνδεσιμότητα, οι 

υπηρεσίες και η ολοκλήρωση με τις υφιστάμενες δομές καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές και τις λειτουργικές απαιτήσεις της Τηλεϊατρικής Πύλης που έχουν τεθεί από τη 

Διακήρυξη. 

Κριτήριο 3: Προδιαγραφές Υπηρεσιών 

Κριτήριο 3.1: Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / 

Ευαισθητοποίησης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 3.1 καθότι προσφέρει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας και υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
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Κριτήριο 3.2: Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρηση 

Επιπέδου Υπηρεσιών 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 3.2 καθότι προσφέρει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και τήρηση επιπέδου 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 

Κριτήριο 4: Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 

Κριτήριο 4.1: Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου – (Οργάνωση 

και υλοποίηση ) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 4.1 καθότι προσφέρει 

ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Κριτήριο 4.2: Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου – (Οργάνωση 

και υλοποίηση ) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Κριτηρίου 4.1 καθότι προσφέρει 

ολοκληρωμένο σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. Επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνει στο σχήμα διοίκησης έργου και 

άλλους σημαντικούς ρόλους όπως Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας, Τεχνικό Υπεύθυνο 

Σχεδίασης, Εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη έργων πληροφορικής στο χώρο της υγείας και 

Τεχνικό Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης πεδίου. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια, προχώρησε στην τελική βαθμολόγηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.  

σύμφωνα με το σημείο Β.14.1.3 της Διακήρυξης, ως ακολούθως: 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

(%) 

Σχετικές παρ. 

Α ΜΕΡΟΥΣ & 

Πινάκων 

Συμμόρφωσης 

Βαθμολογία 

Εταιρείας ΟΤΕ 

Α.Ε. 

1 Συνολική Προσέγγιση 

Κατανόησης του Έργου  

(10%)  10,0 

1.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων 

και ιδιαιτεροτήτων του έργου και του 

φορέα υλοποίησης αυτού 

5% A.3 - A.4  100*5%=5,0 

1.2 Προσαρμογή προσέγγισης σε σχέση με 

το περιβάλλον ανάπτυξης και 

λειτουργίας του Έργου 

5% A.1 - A.2  100*5%=5,0 

2 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης  (50%)  50,0 

2.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική – Τεχνικά 

και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης  

10% A.4 - A.4.4  100*10%=10,0 

2.2 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών του 

Υποσυστήματος Τηλεϊατρικής  

20% A.4.5 100*20%=20,0 
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2.3 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών 

Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού  

10% A.4.5.1.4 και 

C.3.8 
100*10%=10,0 

2.4 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών 

Τηλεϊατρικής Πύλης  

10% A.4.5.2 και 
C.3.31 

100*10%=10,0 

3 Προδιαγραφές Υπηρεσιών  (20%)  20,0 

3.1 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας - 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / 

Ευαισθητοποίησης  

10% Α.7.1, Α.7.2, 
Α.7.3 και 

C.3.35-C.3.38  

100*10%=10,0 

3.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, 

Συντήρησης και τήρηση επιπέδου 

υπηρεσιών  

10% Α.7.5, Α.7.6 

και C.3.40  
100*10%=10,0 

4 Μεθοδολογία Οργάνωσης, 

Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου  

20%  20,4 

4.1 Μεθοδολογία διαχείρισης και 

υλοποίησης του έργου – (Οργάνωση και 

υλοποίηση )  

10% Α.8, Α.5, 
C.3.35 και 

C.3.37  

102*10%=10,2 

4.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου  10% Α.8.2, και 
C.3.41  

102*10%=10,2 

ΣΥΝΟΛΟ 100  100,4 

 

2. Εισηγείται την απόρριψη ως απαράδεκτη της προσφοράς (του 

περιεχομένου του Υποφακέλου της Τεχνική Προσφοράς) της εταιρείας 

«COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» καθότι η εν λόγω τεχνική προσφορά δεν 

ικανοποιεί ουσιώδεις όρους των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης. Η 

Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη για κάθε μια χωριστά και για όλες συνολικά τις κάτωθι περιπτώσεις: 

2.1 Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρ. 118 (ΦΕΚ 150/10-7-2007): 

 Στο Άρθρο 3 «Τεχνικές προδιαγραφές», εδάφιο 7 αναφέρεται: «Οι τεχνικές 

προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών ορίζονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 

από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται. Όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο είναι απαράβατοι και η 

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς.» 

 Στο Άρθρο 5α «Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων», Β. 

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, εδάφιο β. αναφέρεται: «β. Χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη και δηλώσεις του 

άρθρου 18 παρ. 2 ή 3, κατά περίπτωση.».  

 Στο Άρθρο 9 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται: «Οι αναθέτουσες 

αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του 

προμηθευτή ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να 

παραπέμπουν σε συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική 
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σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν 

τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. 

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 

εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων 

διαπιστευμένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή 

από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση 

(European Cooperation for Accreditation EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώριςης (M.L.A.) αυτής.» 

 Στο Άρθρο 18 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος «Καταγωγή των προσφερομένων 

υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος» αναφέρεται 

«1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, ανάλογα, με τη μορφή του διαγωνισμού, να 

δηλώνουν στις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής 

του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο 

ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική 

μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 

εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι 

ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους 

δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το 

προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά 

τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η 

κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή 

η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί 

έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση 

κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην 

οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.» 

Στο εδάφιο «Β.13.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»», σελίδα 105 της 

Διακήρυξης στο τμήμα «1.2 Προδιαγραφές Υποσυστημάτων» αναφέρεται ότι «ο υποψήφιος 

ανάδοχος πρέπει να περιέχει στην προσφορά του οτιδήποτε περιγράφεται στο τμήμα Α.4.5. 

της Διακήρυξης». 

Στο εδάφιο «A.4.5.1.4 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός», σελίδα 46 της Διακήρυξης 

αναφέρεται: «Σημειώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να 

προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά δήλωσης συμβατότητας (Declaration of Conformity) του 

Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού, σύμφωνα με την 93/42/EEC». 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην προσφορά του δεν έχει 

προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό δήλωσης συμβατότητας (Declaration of 

Conformity) για κανένα από τα προσφερόμενα τμήματα του Διαγνωστικού 

Ιατρικού Εξοπλισμού, σύμφωνα με την 93/42/EEC. Το γεγονός αυτό παραβιάζει χωριστά 

για κάθε προσφερόμενο τμήμα του Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού (Ενδοσκοπική 

Μονάδα,  Ωτοσκόπιο – Ενδοσκόπιο, Δερματοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο, Τηλεμετρικό 

Στηθοσκόπιο, Μόνιτορ Ενδείξεων Ζωτικών Σημείων, Εξεταστική Κάμερα και 

Ηλεκτροκαρδιογράφο) και για όλα τα προσφερόμενα τμήματα του Διαγνωστικού Ιατρικού 

Εξοπλισμού συνολικά απαράβατο όρο της Διακήρυξης. 
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2.2 Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρ. 118 (ΦΕΚ 150/10-7-2007), στο Άρθρο 3 «Τεχνικές 

προδιαγραφές», εδάφιο 7 αναφέρεται: «Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια 

υλικών ορίζονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, από τους φορείς για τους οποίους 

προορίζονται. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο 

είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς.» 

Στο εδάφιο «Β.13.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»» της Διακήρυξης στο 

τμήμα «1.3 Προδιαγραφές Εξοπλισμού» αναφέρει ότι «ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει στην προσφορά του οτιδήποτε περιγράφεται στο τμήμα C.3.8.». 

Στο εδάφιο «Β.13.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφοράς/ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»» της 

Διακήρυξης αναφέρεται: «Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας 

αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί 

συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, 

θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν 

καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.». 

Επίσης στο εδάφιο «C.3 Πίνακες Συμμόρφωσης» του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» της 

Διακήρυξης: 

1. Στο εδάφιο «C.3.8 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός», παράγραφος C.3.8.1.1, 

σελίδα 136 της Διακήρυξης αναφέρεται «Όλες συσκευές και το λογισμικό απεικόνισης 

και αρχειοθέτησης αυτών πρέπει να πληρούν τους κανόνες ποιότητας και ασφαλείας, 

καθώς επίσης να φέρουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με την 93/42/EEC για 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί» με τη ένδειξη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απαίτηση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» 

στην προσφορά του δεν έχει προσκομίσει το ανωτέρω έγγραφο (πιστοποιητικό) για 

κανένα προσφερόμενο τμήμα του Διαγνωστικού Ιατρικού Εξοπλισμού (Ενδοσκοπική 

Μονάδα, Ωτοσκόπιο – Ενδοσκόπιο, Δερματοσκόπιο, Οφθαλμοσκόπιο, Τηλεμετρικό 

Στηθοσκόπιο, Μόνιτορ Ενδείξεων Ζωτικών Σημείων, Εξεταστική Κάμερα και 

Ηλεκτροκαρδιογράφο). 

2. Στο εδάφιο «C.3.8 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός», παράγραφος C.3.8.4 

«Ελεγκτής κάμερας», στην παράγραφο C.3.8.4.1, σελίδα 136 της Διακήρυξης 

αναφέρεται «Εναρμόνιση με πρότυπο EN 60601-1» με τη ένδειξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

απαίτηση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην προσφορά 

του δεν έχει προσκομίσει έγγραφο που να δηλώνει εναρμόνιση με πρότυπο EN 

60601-1. 

3. Στο εδάφιο «C.3.8 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός», παράγραφος C.3.8.20 

«Ενδείξεις», στην υποπαράγραφο C.3.8.20.1, σελίδα 138 της Διακήρυξης αναφέρεται 

«Α.Α.Π» με την ένδειξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απαίτηση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS 

COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην προσφορά του δεν έχει προσκομίσει κανένα έγγραφο 

που να τεκμηριώνει την ύπαρξη του «Α.Α.Π.».  

4. Στο εδάφιο «C.3.8 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός», παράγραφος C.3.8.20 

«Ενδείξεις», στην υποπαράγραφο C.3.8.20.5, σελίδα 138, της Διακήρυξης 

αναφέρεται: «Συναγερμοί με δυνατότητα προγραμματισμού» με τη ένδειξη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απαίτηση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» 
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στην προσφορά του δεν έχει προσκομίσει κανένα έγγραφο που να τεκμηριώνει την 

ύπαρξη συναγερμών με δυνατότητα προγραμματισμού. 

5. Στο εδάφιο «C.3.8 Διαγνωστικός Ιατρικός Εξοπλισμός», παράγραφος C.3.8.20 

«Ενδείξεις», στην υποπαράγραφο C.3.8.20.9, σελίδα 138, της Διακήρυξης 

αναφέρεται: «Συμβατότητα με πρότυπο IEC/EN 60601-1-2:2001» με την ένδειξη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απαίτηση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» 

στην προσφορά του δεν έχει προσκομίσει κανένα έγγραφο που να τεκμηριώνει τη 

συμβατότητα με πρότυπο IEC/EN 60601-1-2:2001. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην προσφορά του δεν έχει 

προσκομίσει κανένα από τα ανωτέρω υποχρεωτικά έγγραφα γεγονός που παραβιάζει 

κατ’ εξακολούθηση απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

2.3 Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ. αρ. 118 (ΦΕΚ 150/10-7-2007), στο Άρθρο 3 «Τεχνικές 

προδιαγραφές», εδάφιο 7 αναφέρεται: «Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια 

υλικών ορίζονται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, από τους φορείς για τους οποίους 

προορίζονται. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται με αυτόν τον τρόπο 

είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς.» 

Στο εδάφιο «Β.13.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»» της Διακήρυξης στο 

τμήμα «2.6 Υπηρεσίες Συντήρησης» αναφέρει ότι: «ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

στην προσφορά του οτιδήποτε περιγράφεται στο τμήμα C.3.40». 

1. Στο εδάφιο C.3.40 «Υπηρεσίες Συντήρησης», στην παράγραφο C.3.40.2.1, σελίδα 

200, της Διακήρυξης αναφέρεται: «Το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και 

λογισμικού, επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτεται από τυποποιημένο προϊόν 

υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης, προδιαγεγραμμένο από τον οίκο κατασκευής 

των παραδοτέων. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα είναι ένα (1) έτος από την 

παραλαβή της σχετικής σύμβασης. Το τίμημα των υπηρεσιών θα προσφερθεί από 

τον ανάδοχο, εντός της οικονομικής προσφοράς του.» με τη ένδειξη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

2. Στο εδάφιο C.3.40 «Υπηρεσίες Συντήρησης», στην παράγραφο C.3.40.3.1, σελίδα 

200, της Διακήρυξης αναφέρεται: «Για όλο το χρονικό διάστημα συντήρησης, ο 

κατασκευαστής εγγυάται την ύπαρξη τυποποιημένου προϊόντος υπηρεσιών 

συντήρησης-υποστήριξης για όλα τα παραδοτέα είδη του έργου.» με τη ένδειξη 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος «COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» στην προσφορά του δεν έχει 

προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο μέσω του οποίου να τεκμαίρεται ότι στην 

προσφορά του περιλαμβάνει τυποποιημένο προϊόν υπηρεσιών συντήρησης-

υποστήριξης για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού γεγονός 

που παραβιάζει κατ’ εξακολούθηση απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

Β.  Τη γραπτή ενημέρωση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. και τη γνωστοποίηση της βαθμολογίας  

Γ. Τη γραπτή ενημέρωση της εταιρείας COSMOS COMPUTERS A.E.B.E για τους λόγους 

απόρριψης της προσφοράς της στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Δ.  Την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Ο.Τ.Ε. Α.Ε 
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Ε. Την 17/7/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ. θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση της 

οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, 

ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων της ανωτέρω εταιρείας. 

ΣΤ. Την επιστροφή της σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς της εταιρείας COSMOS 

COMPUTERS A.E.B.E.  

Ζ. Tην ανάρτηση της απόφασης στον ιστότοπο diavgeia.gr 

 

Ο   ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΛΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
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