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ΟΠΑΝΗ ΔΘΞΘΙΗΗ 

 

 

Ξ Διοικητήρ τος Γ. Μ. Ηλείαρ αφού έλαβε ςπόψη:   

                                

1) Σελ ππ’ αξ. πξση.Γ4β/ΓΠ. νηθ.589/07-01-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο, 

πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ππ’ αξηζκ. 5/10-01-2020 ΦΕΚ η. Τπαιιήισλ Εηδηθώλ 

Θέζεσλ θαη νξγάλσλ Δηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Δεκόζηνπ θαη Επξύηεξνπ Δεκόζηνπ 

Σνκέα,  

2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005, άξζξνπ 7,παξ.8, πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ Δηνηθεηή 

ηνπ Ννζνθνκείνπ,   

3) Σελ ππ’ αξηζκ. 24311/02-11-20 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ πνπ αθνξά   

παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα ηνπ ππ’ αξηζκ. 

23420/21-10-20 ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΕΝΣΤΠΑ»» θαη ζηελ νπνία πξνηείλεηαη : α) ε παξάηαζε 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα ηεο αξηζκ.23420/21-10-20 

Δηαθήξπμεο πλνπηηθνύ Δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 
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«Επαγγεικαηηθά έληππα», γηα ρξνληθό δηάζηεκα δεθαεπηά (17) εκεξώλ, κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 23ε/11/20 θαη  

β)ε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη, ηελ 

24ε/11/20. 

4)   Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4412/2016 (ΦΕΚ 47η. Α΄/08-08-2016) 

«Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (Πξνζαξκνγή ζηηο 

νδεγίεο 2014/24/ΕΕ&2014/25/ΕΕ). 

5) Σελ ππ’ αξ. 8ε/ΘΕΜΑ 2ν/16-10-20 Απόθαζε Δ ηνπ Γ.Ν. Ηιείαο έγθξηζεο 

ζθνπηκόηεηαο θαη  δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ 

πξνκήζεηα 

6) Σελ ππ’ αξηζκ. 23420/21-10-20 Δηαθήξπμε πλνπηηθνύ Δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Επαγγεικαηηθά έληππα» πξνο θάιπςε ησλ εηήζησλ 

αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7) Σν από 30/10/20 (αξ.πξση.Ννζνθ.24206/30-10-20) αίηεκα ηεο εηαηξίαο 

Γ.&Υ.ΠΑΛΟΤΜΠΑ Ο.Ε πεξί παξάηαζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ «δηόηη δελ ππάξρεη 

ρξόλνο ζύληαμεο ηεο πξνζθνξάο καο» 

8) Σν από 02/11/2020 (αξ.πξση.Ννζνθ.24283/2-11-20) αίηεκα ηεο εηαηξίαο Ν θαη Ρ 

ΚΟΛΤΣΟ πεξί παξάηαζεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ «…ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο 

ζηελ παξαιαβή ησλ δεηγκάησλ, γηα ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο γηα λα πξνιάβνπκε λα 

θάλνπκε ηελ θνζηνιόγεζε ησλ εληύπσλ ηεο ππεξεζία ζαο» .  

9) Σελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηνπ δηπιάζηνπ ηνπιάρηζηνλ αξηζκνύ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ πξνεγνύκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ήηνη, επηά (7) 

ελδηαθεξόκελνη έρνπλ δεηήζεη ηα δείγκαηα ειεθηξνληθά θαη ζε έληππε κνξθή  

10) Σηο άκεζεο θαη επηηαθηηθέο αλάγθεο ηεο Ν.Μ. Πύξγνπ  

11) Σελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ν.Μ. Πύξγνπ  

 

 

 

ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ 

 

 Εγθξίλεη :  

1. Σελ παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ζηα πιαίζηα ηεο 

αξηζκ.23420/21-10-20 Δηαθήξπμεο πλνπηηθνύ Δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Επαγγεικαηηθά έληππα», γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
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δεθαεπηά (17) εκεξώλ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ηελ 23ε/11/20 θαη  

2. Σε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη, 

ηελ 24ε/11/20. 

 

 

 

                                              Ξ ΔΘΞΘΙΗΗΡ ΞΣ Γ.Μ. ΗΚΕΘΑΡ 

 

 

                                       Δπ. ΤΠΗΡΞΡ  ΤΠΘΡΞΟΞΣΚΞΡ ,MD , PhD     
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