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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 64η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2898/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 21-12-2021, 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: 1079993/16-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16-12-2021. 
 

Θέμα 15ο  
Έγκριση του Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του ηλεκτρονικού άνω των ορίων 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού 
νοσοκομείων», αναφορικά με την εκ νέου παράταση του χρόνου ισχύος της υπ΄αρ. 21/2021 
Σύμβασης – Ομάδα 9 «Κλίβανοι ατμού κεντρικής αποστείρωσης». 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 11 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. 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. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει και την υπ. αρ. 
66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ισχύει. 

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

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

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

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

7. Το Ν.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». 

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

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

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

διατάκτες».  
12. 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) 

13. Την 625207/2021 (ΦΕΚ τ. Β 3353/26/7/2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής)  

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

15. 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. 

16. 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  

17. 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  

18. Την με αριθμό 123/2017 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
19. 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  

20. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 155031/21-7-2017 (ΑΔΑ: 99ΤΑ7Λ7-ΚΚ2) Απόφαση ανάληψης πολυετούς 
υποχρέωσης. 
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21. 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  

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

23. 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       

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

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

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

27. Το υπ΄αρ. 29310/1-7-2021 αίτημα της εταιρείας Medic Plan για παράταση του συνολικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών έως τις 30-11-2021 της υπ΄αρ. 21/2021 Σύμβασης 
για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιβάνων ατμού κεντρικής αποστείρωσης (Ομάδα 9), λόγω 
καθυστέρησης του Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ στην αποστολή της προβλεπόμενης από τη 
Σύμβαση έγγραφης ειδοποίησης προς τον προμηθευτή για την εγκατάσταση των ειδών.  

28. Την υπ΄αρ. 1703/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την παράταση των 
υπ΄αρ. 18/2021 και 21/2021 Συμβάσεων κατά δύο (2) και πέντε (5) μήνες αντίστοιχα. 

29. Το γεγονός ότι η υπ΄αρ. 21/2021 Σύμβαση παρατάθηκε με την ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής έως τις 05/1/2022 

30. Το υπ΄αρ. 30534/13-12-2021 αίτημα της εταιρείας MEDIC PLAN για την εκ νέου παράταση της 
υπ΄αρ. 21/2021 Σύμβασης έως 15/4/2022, καθώς το Νοσοκομείο Αττικόν απέστειλε την 
απαιτούμενη έγγραφη ειδοποίηση για την παράδοση των ειδών στις 15/11/2021 με το υπ΄αρ. 
36419 έγγραφό του 

31. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 4674/2020 σύμφωνα με τις οποίες: «Σε 
συμβάσεις προμήθειας ειδών του ν. 4412/2016 (Α` 147) που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο 
εκτέλεσης προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 54 του ν. 4456/2017 (Α` 24) μεταξύ των 
ΟΤΑ β` βαθμού και Υγειονομικών Περιφερειών και αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων και οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, κατ` εξαίρεση, να παρατείνουν τον 
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, πέραν των ορίων που 
προβλέπονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και 
μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία λήξης της πρώτης παράτασης, εφόσον η μη ολοκλήρωση 
της παράδοσης του εξοπλισμού εντός του αρχικού συμβατικού χρόνου και της πρώτης 
παράτασης αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών, αλλά σε αδυναμία 
αποδοχής των προμηθειών και του εξοπλισμού εκ μέρους των ωφελουμένων νοσοκομείων και 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Για την προβλεπόμενη από την παρούσα διάταξη παράταση 
υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων παράτασης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Κατά τα 
λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α` 147).» 

32.  Το υπ΄αρ. 18/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το οποίο: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.18/2021 
Παράταση της υπ’ αριθμ. 21/2021 σύμβασης που συνάφθηκε μετά τη διενέργεια  του 
Ηλεκτρονικού άνω των ορίων (Διεθνή) Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής» προϋπολογισμού 
12.930.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στην Αθήνα, στις 16.12.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, συνήλθε η τριμελής γνωμοδοτική  επιτροπή  διενέργειας και αξιολόγησης του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος (στο εξής «Επιτροπή»), που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2646/22.10.2019  (ΑΔΑ: 6Λ4Ψ7Λ7-8ΚΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, και απαρτίζεται από τις:  
1. Μένη Αμαλία, ως πρόεδρο  
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2. Μπάτσου Ιωάννα, που αντικαθιστά το τακτικό μέλος Καρυώτη Παναγιώτη, ως μέλος.  
3. Χρυσούλα Τσιμπόλη,  ως μέλος. 
Έργο της επιτροπής στην σημερινή συνεδρίαση, είναι η νέα παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης της με αριθμ. 21/2021 Σύμβασης για την ομάδα 9 «ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ» του διαγωνισμού για τον εξοπλισμό των Νοσοκομείων της Αττικής «Προμήθεια 
και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων της Αττικής», (CPV:33100000-1), 
συνολικού προϋπολογισμού: 12.930.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με πάροχο την 
εταιρεία «MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΙΚΕ» και δ.τ. «MEDIC PLAN». 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 την υπ’ αρ. 12/2019 Διακήρυξη (συστημικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 77735,1). 
 την υπ’ αριθμ. 1703/2021 (ΑΔΑ: 9Δ2Σ7Λ7-32Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ’ 
αριθμ. 21/2021 Σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιβάνων ατμού κεντρικής 
αποστείρωσης (Ομάδα 9), με την εταιρεία MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΙΚΕ κατά 
πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως 05/01/2022. 

 το υπ΄αρ. 30534/13-12-2021 αίτημα της παρόχου εταιρείας «MEDIC PLAN», για νέα 
παράταση της σύμβασης. 

 Την παραγρ.1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο: «Στο πλαίσιο των 
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν 
προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 
[...] 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, 
ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, […] 

 Την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 4674/2020 σύμφωνα με την οποία: «Σε συμβάσεις 
προμήθειας ειδών του ν. 4412/2016 (Α` 147) που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης 
προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 54 του ν. 4456/2017 (Α` 24) μεταξύ των ΟΤΑ β` 
βαθμού και Υγειονομικών Περιφερειών και αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων και οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται, κατ` εξαίρεση, να παρατείνουν 
τον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού, πέραν των ορίων 
που προβλέπονται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016 και μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία λήξης της πρώτης παράτασης, 
εφόσον η μη ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού εντός του αρχικού συμβατικού 
χρόνου και της πρώτης παράτασης αυτού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων 
μερών, αλλά σε αδυναμία αποδοχής των προμηθειών και του εξοπλισμού εκ μέρους των 
ωφελουμένων νοσοκομείων και νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Για την προβλεπόμενη από την 
παρούσα διάταξη παράταση υποβάλλεται αιτιολογημένο αίτημα. Οι διατάξεις της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων παράτασης 
κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 
του ν. 4412/2016 (Α` 147).» 

 
Και επειδή: 

 
Δεν υπάρχει υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της με αριθμ. 21/2021 Σύμβασης, η 
Επιτροπή αποδέχεται την νέα παράταση της ανωτέρω σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής 
και εταιρείας «MEDIC PLAN», για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (ήτοι μέχρι τις 
05.06.2022). 

 
Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην Αναθέτουσα Αρχή (Δ/νσης Οικονομικών της Π.Α. 
Κ.Τ.).    

33. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης 21/2021 ως 
προς την ολοκλήρωσή της, όπως αποδεικνύεται και με τα σχετικά έγγραφα του αναδόχου, τα 
οποία σας διαβιβάζουμε.  

34. Το γεγονός ότι η Σύμβαση 21/2021 λήγει στις 5/01/2022  
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η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
 

Την έγκριση του υπ΄αρ. 18/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων» και την εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου της 
υπ΄αρ. 21/2021 Σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση «Κλιβάνων ατμού κεντρικής 
αποστείρωσης» με την εταιρεία MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΙΚΕ κατά πέντε επιπλέον (5) 
μήνες, δηλαδή έως 05/06/2022.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκριση του υπ΄αρ. 18/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού νοσοκομείων» και την εκ νέου παράταση του συμβατικού χρόνου της 
υπ΄αρ. 21/2021 Σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση «Κλιβάνων ατμού κεντρικής 
αποστείρωσης» με την εταιρεία MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΙΚΕ κατά πέντε επιπλέον (5) 
μήνες, δηλαδή έως 05/06/2022. 

 
 
  

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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