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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Σηρ ςπ’ απιθμ. 8ες/26-2-2021 ςνεδπίαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος
Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων
ηα Σπίκαλα ζήμεπα ηην 26η Φεβποςαπίος 2021, ημέπα ηηρ εβδομάδαρ Παπαζκεςή
και ώπα 8.30 π.μ. ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζεων ηος Γενικού Νοζοκομείος Σπικάλων,
μεηά ηην απιθμ. ππωη: 4882/24-2-2021 ππόζκληζη ηος πποέδπος ηος Γιοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Γ.Ν. Σπικάλων, ζςνήλθαν ζε Σακηική

ζςνεδπίαζη ηο διοικηηικό

ζςμβούλιο αποηελούμενο από ηον Γιοικηηή και Ππόεδπο ηος Γ, Γπηγοπίος
Κωνζηανηίνο, ηον κ. Παναγιώηος Γεώπγιο- Ανηιπποέδπο ηος Γ., ηον κ. Γιαννακό
Κωνζηανηίνο- ηακηικό μέλορ, ηον κ. Μςλωνά ηέθανο- ηακηικό μέλορ , ηην κ. Κόζςβα
ηαςπούλα- ηακηικό μέλορ και ηηρ κ. Παπαβαζιλείος ηςλιανήρ-

Γπαμμαηέωρ ηος

Γ.
Σο ςμβούλιο μεηά ηη διαπίζηωζη ηηρ νόμιμηρ απαπηίαρ ςπό ηην Πποεδπία ηος
Γιοικηηή και Πποέδπος ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος Γπηγοπίος Κωνζηανηίνος ,
αποθάζιζε ηα παπακάηω ζύμθωνα με ηα θέμαηα ηηρ Ημεπήζιαρ Γιάηαξηρ πος
πεπιλαμβάνονηαι ζηην ππόζκληζη:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΠΟΦΑΗ 174
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκπιζη ππακηικού δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος Τποέπγος 1
«Ππομήθεια και εγκαηάζηαζη οκηώ (8) αναπνεςζηήπων βαπέωρ ηύπος (σωπίρ
ηοςπμπίνα αέπα) για ηην ΜΔΘ» ηος Νοζοκομείος.
Σίζεηαη σπόψε ηοσ Δ..:
1. Η απιθμ. ππωη. 4642/22-2-2021 ειζήγηζη ηος Σμ. Ππομηθειών ζσεηικά με
έγκπιζη Ππακηικού Αξιολόγηζηρ Γικαιολογηηικών Καηακύπωζηρ ηος
Τποέπγος
1
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
και
ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΟΚΣΩ
(8)
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΒΑΡΔΩ ΣΤΠΟΤ (σωπίρ ηοςπμπίνα αέπα) για ηη ΜΔΘ
ηος Νοζοκομείος», με απιθμό Γιακήπςξηρ 53/2020 (Α/Α ΔΗΓΗ 101693)
ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 5070651,με
ηοςρ κανόνερ / νομοθεζία πεπί ηηρ έκηακηηρ ζςνθήκηρ λόγω κοπωνοϊού, η
οποία έσει ωρ εξήρ:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Ν.4412/2016 (Αϋ147) «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και
ιςχφει,
2. Σο Ν.4472/2017,«υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του
ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα
κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ
τρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
3. Σο Ν. 4542/2018, «Κφρωςθ τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Περιφερειακοφ
Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ υμφωνίασ Τποδοχισ μεταξφ τθσ
Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, ενεργϊντασ
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μζςω του Περιφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραφείου
Τποςτιριξθσ για τθν Πρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν
Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ.» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
4. Σθν υπ’αρικμ.090/27-4-2020 πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ με τίτλο: «Ενίςχυςθ
των Τπθρεςιϊν Τγείασ ςτθν Περιφζρεια Θεςςαλίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων από
τθν επιδθμία COVID-19 και για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ του πλθκυςμοφ ςε ανκεκτικζσ
υπθρεςίεσ υγείασ»,
5. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.38593/4-5-2020 ζγγραφο τθσ 5θσ Τ.ΠΕ. ςχετικό με, τθν επιςιμανςθ ότι
«πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ ανωτζρω πρόταςθσ, κα πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ ι ζγκριςθ του αιτιματοσ από τθν 5θ Τ.ΠΕ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ»,
6. Σθν υπ’αρικμ.345/16/14-5-2020(ΑΔΑ:ΩΑ446907Φ-ΑΞΟ) Απόφαςθ Δ του ΓΝ Σρικάλων
ςχετικι με «Πρόςκλθςθ με κωδικό 090 και τίτλο: Ενίςχυςθ των Τπθρεςιϊν Τγείασ ςτθν
Περιφζρεια Θεςςαλίασ…..»
7. Σθν υπ’αρικμ.454/22/16-6-2020(ΑΔΑ:9ΠΖ846907Φ-Λ49) Απόφαςθ Δ του ΓΝ Σρικάλων
ςχετικι με «Τποβολι επικαιροποιθμζνθσ πρόταςθσ ζργου για ζνταξθ ςτθν Πρόςκλθςθ με
κωδικό 090 του ΕΠΑ 2014-2020 του Νοςοκομείου Σρικάλων και ςφςταςθ επιτροπϊν
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν»,
8. Σθν υπ’αρικμ.70837/10-8-2020 (ΑΔΑ:6ΞΡ3469Η2Γ-ΒΝΚ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 5θσ ΤΠΕ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ
ανάγκεσ του ΓΝ Σρικάλων ςτο πλαίςιο τθσ υπ’αρικμ. 090 Πρόςκλθςθσ τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ (ΕΠΑ 2014-2020),
9. Σην υπ’αριθμ.666/30ησ/21-8-2020(ΑΔΑ:9ΡΖΧ46907Φ-0ΘΞ) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
με τθν οποία εγκρίκθκαν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ για τθν «ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΕ ΒΑΡΕΩ
ΣΤΠΟΤ ΜΕΘ (χωρίσ τουρμπίνα αζρα)»,
10. Σθν υπϋαρικμ.658/30ησ/21-8-2020(ΑΔΑ:6Κ7546907Φ-ΣΦΑ) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
ςχετικι με, τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ των ζργων του Ιατροτεχνολογικοφ
Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090 Πρόςκλθςθ τθσ Περιφζρειασ
Θεςςαλίασ(ΕΠΑ 2014-2020), με προχπολογιηόμενθ δαπάνθ από 15.000,00€ ζωσ
45.000,00€ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,
11. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.20557/26-08-2020(ΑΔΑ:ΨΘΟΣ46907Φ-4Μ6) Απόφαςθ Διοικθτι του
Νοςοκομείου ςχετικι με τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ προμικειασ, των ζργων του
Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν υπϋαρικμ.090 Πρόςκλθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ (ΕΠΑ 2014-2020), με προχπολογιςκείςα δαπάνθ ζωσ
15.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ,
12. Σθν υπ’ αρ.πρωτ.3280/24-09-2020 απόφαςθ ζνταξθσ (ΑΔΑ:6ΜΛΧ7ΛΡ-ΛΓ2) του
Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ τθσ Πράξθσ «Προμήθεια Εξοπλιςμοφ και ενίςχυςη των
Τπηρεςιών Τγείασ για την αντιμετώπιςη των κινδφνων από την επιδημία COVID-19 του
Γενικοφ Νοςοκομείου Σρικάλων» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Θεςςαλίασ 2014-2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS
5070651,
13. Σο υπ’αρικμ.πρωτ.1016/26-3-2020 ζγγραφο τθσ ΕΤΔΕΠ Θεςςαλίασ ςχετικά με «Προϊκθςθ
ζργων Εξοπλιςμϊν Τγείασ που χρθματοδοτοφνται από το ΠΕΠ.Θ ςτο πλαίςιο και με τουσ
κανόνεσ / νομοκεςία περί τθσ ζκτακτθσ ςυνκικθσ λόγω κορωνοϊοφ»,
14. Σισ υπϋάρικμ.Πρωτ.1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίουσ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. ςχετικά
με «Διευκρινίςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων
που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19» & «Ειδικι Ανακοίνωςθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που ςχετίηονται με τθν
αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID -19 – Νεότερεσ διευκρινίςεισ» αντίςτοιχα,
15. Σθν Κατευκυντιρια Οδθγία 24/2020 τθσ ΕΑΑΔΗΤ ςχετικά με: «Ειδικά Ηθτιματα ανάκεςθσ
και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ
κρίςθσ του ιοφ COVID-19 κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του»,
16. Σην υπ΄αριθμ.32492/24-03-2020 Τ.Α (τροποποίηςη τησ 137675/ΕΤΘΤ1016(ΦΕΚ 5948/3112-18) «Εκνικοί Κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020
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– Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων υμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 21042020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - ….»,
17. Σθν υπϋαρικμ.989/43ησ/20-11-2020(ΑΔΑ:ΨΙΧΒ46907Φ-2ΟΦ) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
ςχετικι με ζγκριςθ Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ,
18. Σθν υπϋαρικμ.53/2020 Διακιρυξθ,
19. Σο γεγονόσ ότι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν προμικεια «ΟΚΣΩ(8)
ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΩΝ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (χωρίσ τουρμπίνα αζρα) για τθ ΜΕΘ» κατατζκθκε εξαρχισ
μία (1) μόνο προςφορά,
20. Σο γεγονόσ ότι ςτο άρκρο 3.1.2 τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με το άρκρο 100, παρ. 4
του ν.4412/2016 διευκρινίηεται ότι όταν εξαρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά εκδίδεται μια
απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων ιτοι:
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και οικονομικι προςφορά,
21. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.1785/22-01-2021 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ
και των Σεχνικϊν Προςφορϊν,
22. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.1806/22-01-2021(ΑΔΑ:ΨΛΝΝ46907Φ-2Ψ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ
θμερομθνίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν,
23. Σο υπϋαρικμ.πρωτ.2173/27-01-2021 Πρακτικό αξιολόγθςθσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ.
24. Σθν υπϋαρικμ.90/3ησ/28-01-2021(ΑΔΑ:6ΚΡ146907Φ-Η5Ο) Απόφαςθ Δ του Νοςοκομείου
ςχετικι με ζγκριςθ Πρακτικϊν Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, Σεχνικϊν
Προςφορϊν και Οικονομικϊν Προςφορϊν,
25. Σθν υπϋαρικμ.πρωτ.2778/2-02-2021 Πρόςκλθςθ Κατάκεςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ,
26. Σο υπϋαρικμ.4623/22-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.
ασ
διαβιβάηουμε
το
υπϋαρικμ.πρωτ.4623/19-02-2021
πρακτικό
Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και παρακαλοφμε όπωσ αποφαςίςετε ςχετικά.

Αξιολόγθςθσ

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ μεικτισ
ςφμβαςθσ άνω των ορίων για τθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΚΣΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ
ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (χωρίσ τουρμπίνα αζρα) για τθ ΜΕΘ του Νοςοκομείου» με αρικμό Διακιρυξθσ
53/2020 (Α/Α ΕΗΔΗ 101693).
τα Σρίκαλα τθν Σετάρτθ 17 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 10:00π.μ. ςυνιλκε ςτο Γραφείο
Προμθκειϊν(Διαγωνιςμοί) του Νοςοκομείου (ζπειτα από τθν υπ’ αρικμ.πρωτ.4263/17-02-2021
πρόςκλθςθ μελϊν επιτροπισ) θ επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ θ οποία
ςυγκροτικθκε με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.30752/11-12-2020(ΑΔΑ:Ω5ΛΩ46907Φ-Ε5Ξ) Απόφαςθ
Διοικθτι και παρευρζκθκαν οι:

1. ΚΟΤΚΟΤΜΠΑΝΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ
2. ΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΣΑ
3. ΣΑΙΟ ΘΩΜΑ
Η επιτροπι διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ αφοφ βρζκθκε ςε νόμιμθ απαρτία και
αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ,:
ησ
1. τθν υπ΄αριθμ.989/43 /20-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΙΧΒ46907Φ-2ΟΦ) Απόφαςη Δ του
Νοςοκομείου, ςχετικι με τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
2. τθν υπ΄αριθμ.53/2020 Διακήρυξη,
3. το υπ’αριθμ.πρωτ.1785/22-01-2021 Πρακτικό Αξιολόγηςησ Δικαιολογητικών
υμμετοχισ και Σεχνικϊν Προςφορϊν,
4. τθν υπ’αριθμ.1803/22-01-2021(ΑΔΑ:ΨΛΝΝ46907Φ-2Ψ) Απόφαςθ Διοικθτι οριςμοφ
θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ οικονομικϊν προςφορϊν,
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τθν υπ΄αριθμ.90/3ησ/28-01-2021(ΑΔΑ:6ΚΡ146907Φ-Η5Ο) Απόφαςη Δ με τθν οποία
εγκρίκθκαν τα πρακτικά αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και
οικονομικϊν προςφορϊν και επικυρϊκθκε θ ανωτζρω Απόφαςθ Διοικθτι,
6. Σθν υπ’αριθμ.πρωτ.2778/2-02-2021 πρόςκλθςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ,
7. και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
προχϊρθςε ςτθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ τθσ εταιρείασ
και διαπίςτωςε ότι κατατζκθκαν εμπρόκεςμα, θλεκτρονικά και ςε ζντυπθ μορφι:
5.

α/α

ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Α/Α ΕΗΔΗ

Αρικμόσ Πρωτοκόλλου ζντυπων
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ

1

Draeger Hellas ΑΕ

202351

4000/15-02-2021

Η επιτροπι διαπίςτωςε ότι τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβλικθκαν ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 30/2020 και ειδικότερα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.2
αυτισ και γίνονται αποδεκτά.
Ωσ εκ τοφτου και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ Δ όπωσ αναφζρκθκαν
ανωτζρω κακϊσ και τθν προςφορά τθσ εταιρείασ,
Προτείνει τθν: Προμικεια ΟΚΣΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (χωρίσ τουρμπίνα
αζρα) για τθ ΜΕΘ, Evita V600 τθσ Draeger κακϊσ και τθν ανάκεςθ του πρϊτου ζτουσ
ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν εταιρεία Draeger Hellas ΑΕ ωσ
κάτωκι:.
ΕΙΔΟ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ χωρίσ ΦΠΑ

ΟΚΣΩ(8) ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ ΒΑΡΕΩ ΣΤΠΟΤ (χωρίσ
τουρμπίνα αζρα) για τθ ΜΕΘ

187.800,00€

Προςφερόμενθ τιμι ετιςιασ ςυντιρθςθσ για το 1ο ζτοσ
μετά τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ

18.870,00€

(διάρκεια εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ δφο(2) ζτη)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

: 206.670,00€ χωρίσ ΦΠΑ
256.270,80€ με ΦΠΑ

τθ ςυνζχεια ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και αφοφ αναγνϊςτθκε υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ επιτροπισ και κατατίκεται για ζγκριςθ ςτο Δ προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ
διαγωνιςτικι διαδικαςία:
ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
1. ΚΟΤΚΟΤΜΠΑΝΗ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ
2. ΣΙΟΚΑ ΑΓΟΡΙΣΑ
3. ΣΑΙΟ ΘΩΜΑ

ΑΔΑ: 695Π46907Φ-ΘΡΖ

Σο Δ.. ηοσ Νοζοθοκείοσ , αθού έιαβε σπόψε ηα παραπάλω
Καη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε
Α π ο θ α ζ ί δ ε η οκόθωλα
Δγκπίνει ωρ έσει ηο ππακηικό αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ηος
Τποέπγος 1 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ και ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΚΣΩ (8) ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ
ΒΑΡΔΩ ΣΤΠΟΤ (σωπίρ ηοςπμπίνα αέπα)» , με απιθμό Γιακ. 53/2020 (Α/Α ΔΗΓΗ
101693) για ηην ΜΔΘ ηος Νοζοκομείος ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ΔΠΑ 20142020.
Η αλωηέρω απόθαζε επηθσρώλεηαη ασζεκερόλ
……………………………………………………………………………….
Ο Πρόεδρος ηοσ Δηοηθεηηθού σκβοσιίοσ

Κωλζηαληίλος Π. Γρεγορίοσ
Σα κέιε

Η γρακκαηέας ηοσ σκβοσιίοσ

Παναγιώηος Γεώπγιορ
Γιαννακόρ Κωνζηανηίνορ
Μςλωνάρ ηέθανορ
Κόζςβα ηαςπούλα

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANI
PAPAVASILEIOU
Ημερομηνία:
2021.03.04

Παπαβαζιλείος ηςλιανή

