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                                                                                        ΑΜΑΠΗΕΑ  ΡΞ   ΔΘΑΔΘΙΣΞ 
                                                                                                                 ΕΝΑΘΠΕΘΙΑ ΕΟΕΘΓΞΜ 

 
      ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 
                      6η Σ.ΟΕ.   
    ΓΕΜΘΙΞ ΜΞΡΞΙΞΛΕΘΞ ΗΚΕΘΑΡ  
ΜΞΡΗΚΕΣΘΙΗ ΛΞΜΑΔΑ ΟΣΠΓΞΣ 
                                                                                             ΟΣΠΓΞΡ :    21/05/2020 

                                                                                      Απ. Οπάξηρ:  345η  

                                         

ΛΗΛΑ: ΓΟΑΦ. ΓΗΝΗΘΖΡΖ                                            

ΑΤ.Δ/ΜΡΗ 27100 ΞΟΓΝΠ 

ΗΚΕΦΩΜΞ: 2621082770 

FAX: 2621082395 

E-MAIL: nosokprg@otenet.gr 

 

ΟΠΑΝΗ ΔΘΞΘΙΗΗ 

 

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

                                

1) Ρελ ππ’ αξ. πξση.Γ4β/ΓΞ. νηθ.589/07-01-2020 απόθαζε ηνπ πνπξγνύ γείαο, 

πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ππ’ αξηζκ. 5/10-01-2020 ΦΔΘ η. παιιήισλ Δηδηθώλ 

Θέζεσλ θαη νξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκόζηνπ θαη Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ 

Ρνκέα,  

2) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005, άξζξνπ 7,παξ.8, πεξί αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ, 

3) Ρελ ππ’ αξηζκ. 10729/20-05-20 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Ξξνκεζεηώλ πνπ αθνξά 

ηε παξάηαζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ππ’ αξηζ. 9555/07-05-2020 

ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ, ΓΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ ΤΣΝΚΔΡΟΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΓΗΑ 

ΣΟΖΠΖ ΠΡΝ ΘΔΦΗΑΞ, Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ» ζηελ νπνία πξνηείλεηαη ε παξάηαζε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ)  

έσο θαη ηελ Ρξίηε 26-05-2020 θαη ώξα 2.30 κ.κ. ηεο ππ’ αξηζ. 9555/07-05-2020 

Γηαθήξπμε Ππλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ, ΓΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ ΤΣΝΚΔΡΟΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΓΗΑ 
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ΣΟΖΠΖ ΠΡΝ ΘΔΦΗΑΞ, Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ», ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ 10708/20-05-

2020 αίηεκα ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΝΡΗΒΝ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ζύκθσλα 

κε ην Κέξνο Δ’ ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο»,  

ΦΔΘ 68/Α΄/20-03-2020   

4) Ρελ ππ’ αξηζ. 9555/07-05-2020 Γηαθήξπμε Ππλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ, ΓΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΤΣΝΚΔΡΟΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΡΝ ΘΔΦΗΑΞ, Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ» κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 21ε-05-2020, εκέξα Ξέκπηε 

θαη ώξα 2.30κ.κ. 

5) Ρν γεγνλόο όηη ν σο άλσ δηαγσληζκόο επξίζθεηαη ζην ζηάδην ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

6) Ρν αίηεκα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΝΡΗΒΝ ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» πνπ εζηάιε 

κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη έιαβε αξηζκ. πξση. εηζεξρνκέλνπ ζηελ 

ππεξεζία καο 10708/20-05-2020, ζην νπνίν αλαθέξεηαη όηη:  

«Κε ηελ παξνύζα επηζηνιή αηηνύκεζα ηελ παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο καο κε ηελ επσλπκία «ΚΝΡΗΒΝ ΔΘΓΝΡΗΘΖ 

ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΝΡΗΒΝ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ.» γηα ηε ζπκκεηνρή καο ζην 

δηαγσληζκό κε αξηζκ. δηαθήξπμεο 9555/07-05-2020 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ, ΓΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΤΣΝΚΔΡΟΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΡΝ ΘΔΦΗΑΞ, Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ» γηα 

δηάζηεκα ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο, δειαδή έσο θαη 

ηελ Ρξίηε 26-05-2020. Νη ιόγνη γηα ην αίηεκα παξάηαζεο είλαη ε θαζπζηέξεζε 

ζπιινγήο ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ. Πεκεηώλεηαη όηη ιόγσ COVID-19, 

αλαζηνιήο εξγαζίαο κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηειεξγαζίαο άιινπ κέξνπο 

θαζώο θαη δπζιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ πνπ απαηηνύληαη δπζρεξαίλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Ρν αίηεκά καο γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

πξόλνηαο ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, 

ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο», ΦΔΘ 68/Α΄/20-03-
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2020, ζηελ νπνία νξίδεηαη ζην ΚΔΟΝΠ Δ’: ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ 

ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ», νξίδεηαη όηη: 

«1. Δθόζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνύ COVID-19,ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ βεβαηώλεηαη κε απόθαζε ηνπ 

πνπξγνύ γείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, κε απόθαζε ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκόδηνπ πνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, είλαη δπλαηή: α) ε 

αλαβνιή δηελέξγεηαο δεκόζησλ δηαγσληζκώλ, β) ε παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη ήδε 

δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, γ) ε αλαζηνιή 

θάζε πξνζεζκίαο πνπ αθνξά δεκόζηεο ζπκβάζεηο, αλεμάξηεηα από ην ζηάδην 

αλάζεζεο ή εθηέιεζεο απηώλ θαη δ) ε ρνξήγεζε παξάηαζεο θάζε είδνπο 

ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ νηθεία 

απόθαζε» 

7) Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ «Θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-

19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.», ΦΔΘ 68/Α΄/20-

03-2020, ζηελ νπνία νξίδεηαη ζην «ΚΔΟΝΠ Δ’: 

ΘΑΡΔΞΔΗΓΝΛΡΑ ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 

ΔΟΓΥΛ», όηη: «1. Δθόζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη άκεζνο θίλδπλνο εκθάληζεο 

θαη δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19,ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ βεβαηώλεηαη κε 

απόθαζε ηνπ πνπξγνύ γείαο, θαη πάλησο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, κε 

απόθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ πνπξγνύ ή ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, 

είλαη δπλαηή: α) ε αλαβνιή δηελέξγεηαο δεκόζησλ δηαγσληζκώλ, β) ε παξάηαζε 

ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή πξνζθνξώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ έρεη ήδε δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, γ) ε 

αλαζηνιή θάζε πξνζεζκίαο πνπ αθνξά δεκόζηεο ζπκβάζεηο, αλεμάξηεηα από ην 

ζηάδην αλάζεζεο ή εθηέιεζεο απηώλ θαη δ) ε ρνξήγεζε παξάηαζεο θάζε είδνπο 

ζπκβαηηθώλ πξνζεζκηώλ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ νηθεία 

απόθαζε» 

8) Tν γεγνλόο όηη δελ είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνύιηνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2690/1999, ( άξζξν 13, παξ 5), 

9) Ρηο άκεζεο θαη επηηαθηηθέο αλάγθεο ηεο Λ.Κ. Ξύξγνπ  

10) Ρελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Λ.Κ. Ξύξγνπ  
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ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ 

 Δγθξίλεη ηε παξάηαζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ)  έσο θαη ηελ Ρξίηε 26-05-2020 θαη ώξα 2.30 

κ.κ. ηεο ππ’ αξηζ. 9555/07-05-2020 Γηαθήξπμε Ππλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ, ΓΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΤΣΝΚΔΡΟΗΘΝ ΔΟΓΑΙΔΗΝ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΡΝ ΘΔΦΗΑΞ, Γ.Λ. ΖΙΔΗΑΠ», ζύκθσλα κε 

ην ππ’  αξηζκ 10708/20-05-2020 αίηεκα ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΝΡΗΒΝ 

ΔΘΓΝΡΗΘΖ ΔΘΡΞΥΡΗΘΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ζύκθσλα κε ην Κέξνο Δ’ ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνύ Ξεξηερνκέλνπ 

«Θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο», 

(ΦΔΘ ππ’ αξηζκ. 68/η. Α΄/20-03-2020).   

 

                                              Ξ ΔΘΞΘΙΗΗΡ ΞΣ Γ.Μ. ΗΚΕΘΑΡ 

 

                                       Δπ. ΤΠΗΡΞΡ  ΤΠΘΡΞΟΞΣΚΞΡ ,MD , PhD.     
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