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                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                                                 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                      6η Υ.ΠΕ.   
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

                                                                                         ΠΥΡΓΟΣ :     26/10/2022 

                                                                                      Αρ. Πράξης:  449  

                                         

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                            

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ 27100 ΠΥΡΓΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2621361106 

FAX: 2621361210 

E-MAIL: gramgnpyr@gmail.com 

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

Ο Διοικητής του Γ. Ν. Ηλείας αφού έλαβε υπόψη:     

1) Την υπ’ αρ. πρωτ.Γ4β/ΓΠ.οικ.57289/10-10-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύτηκε 

στο αρ.940/10-10-2022 ΦΕΚ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και οργάνων Διοίκησης Φορέων του 

Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 

2) Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, άρθρου 7,παρ.8, περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή του 

Νοσοκομείου, 

3) Την  υπ’ αριθ. 29336/26-10-2022  εισήγηση του γραφείου προμηθειών, 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 47τ. Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ&2014/25/ΕΕ). 

5) Την αρ.54η/ΘΕΜΑ 8ο/22-09-2022 Απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας έγκρισης σκοπιμότητας και  

διενέργειας πρόσκλησης Υποβολής προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια. 

6) Την αριθμ.26683/4-10-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια του είδους 

«Επαγγελματικά έντυπα» προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου. 

7) Το από 25/10/2022 (αρ.πρωτ.Νοσοκ.29108/25.10.2022) αίτημα της εταιρείας «Ν & Ρ ΚΟΛΥΤΟΣ» 

περί παράτασης υποβολής προσφορών «…τουλάχιστον δέκα (10) ημερών καθώς τα δείγματα θα 

τα παραλάβουμε αύριο» .  

8) Το από 25/10/2022 (αρ.πρωτ.Νοσοκ.29211/26.10.2022) αίτημα της εταιρείας « Γ. & Χ. 

ΠΑΛΟΥΜΠΑΣ Ο.Ε» περί παράτασης υποβολής προσφορών «…10ήμερη μετάθεση της ημερομηνίας 

λήξης του διαγωνισμού» 

9) Το από 26/10/2022 (αρ.πρωτ.Νοσοκ.29308/26.10.22) αίτημα της εταιρείας «Multi Productions» 

περί αποστολής δειγμάτων και συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία. 

10)  Την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων από την προηγούμενη 

διαγωνιστική διαδικασία, ήτοι, επτά (7) ενδιαφερόμενοι έχουν ζητήσει τα δείγματα ηλεκτρονικά και 

σε έντυπη μορφή.  
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11)  Tο γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία του Διοικητικού Συμβούλιου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2690/1999, ( άρθρο 13, παρ 5), 

12) Την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας της Ν.Μ. Πύργου,  

13) Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

α) την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ.26683/4.10.2022 

Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια του είδους «Επαγγελματικά 

έντυπα», CPV 22822000-8, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών την 11ην/11/2022, 

β) τη μετάθεση της ημερομηνίας ανοίγματος  της διαγωνιστικής διαδικασίας την 14η/11/2022 και 

ώρα 11:00 π.μ.  

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΟΛΙΤΗΣ   
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