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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον Ν.Δ.2362/95 Δημόσιου Λογιστικού
2. Τον Ν. 2286/95 Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα 
3. Τον Ν. 2955/01 Προμήθειες Νοσοκομείων
4. Τον Ν.2889/01 Περιφερειακή Συγκρότηση του Ε.Σ.Υ.
5. Τον Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
6. Τον Ν.3527/07 Κύρωση συμβάσεων Νομικών προσώπων του Υ.Υ. & Κ.Α.
7. Τον Ν.3580/07 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υ.Υ. & Κ.Α. 
8. Τον Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ.147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών καιΥπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
9. Την υπ’ αριθμ.  41η Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,  της από 12/15-4-19

συνεδρίασής του 
10. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  18790/22-4-19  Απόφαση  Διοικητή  ως  επικυρώθηκε  από  το  Διοικητικό

Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου  με  την  υπ’  αριθμ.  32η Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του
Νοσοκομείου, της από 13/13-5-19 συνεδρίασής του

11. Την υπ’ αριθμ .πρωτ. 23912/29-5-19 Απόφαση Διοικητή
12. Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  5334/2-2-21  εισήγηση  περί  έκτακτης  διακοπής  της  λειτουργίας  της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαγωνισμών  isupplies για λόγους απρόβλεπτους για τους οποίους δεν
ευθύνεται το Νοσοκομείο

13. Το  γεγονός  ότι  οι  προσφορές  κατατέθηκαν  μεν  εκτός  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  διαγωνισμών
isupplies αλλά η μη κατάθεσή τους εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οφείλεται στην προσωρινή
διακοπή της λειτουργίας της για λόγους απρόβλεπτους που συνιστούν αιτία ανωτέρας βίας 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ:

Στα πλαίσια των αρχών ίσης & δίκαιης μεταχείρισης και ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού, την
αποδοχή των  ηλεκτρονικών  προσφορών  που,  εναλλακτικά  και  κατ’  εξαίρεση  των
διαδικασιών, για λόγους απρόβλεπτους που συνιστούν αιτία ανωτέρας βίας ,απεστάλησαν στο
mail του Προϊστάμενου του Τμ.Προμηθειών και αφορούσαν διαγωνισμούς του Νοσοκομείου με
ημερομηνία  λήξης  κατάθεσης  προσφορών  στις  29-1-21  και  ώρα  15:00  μ.μ. λόγω
προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαγωνισμών  isupplies,
προκειμένου να μην αποκλειστεί η συμμετοχή των εταιρειών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες
στις οποίες ήθελαν να συμμετάσχουν, ως κάτωθι αναφέρονται:
 MEDTRONIC HELLAS για  τη  συμμετοχή  της  στους  διαγωνισμούς  του  Αιμοδυναμικού

Τμήματος α/α/ 9127 και 9130 (οι οποίες τελικά κατόπιν της αποκατάστασης του συστήματος
πρόλαβαν και κατατέθηκαν και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα)

 DIACHEL AE για τη συμμετοχή της στους διαγωνισμούς του Μικροβιολογικού Τμήματος του
ΓΝΔΑ α/α 9144 και 9135, αντίστοιχα

 ROCHE DIAGNOSTICS για  τη  συμμετοχή  της  στον  διαγωνισμό  του  Μικροβιολογικού
Τμήματος του ΓΝΔΑ α/α 9152



 ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. για τη συμμετοχή της στους διαγωνισμούς του ΤΕΠ α/α 9165 και
9167, αντίστοιχα

 PAENCO A.E.  για  τη  συμμετοχή της στους  διαγωνισμούς του  ΤΕΠ α/α 9164 και  9167,
αντίστοιχα

 BIOCON MEDICAL για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Διαχείρισης Υλικού α/α 9117
(η οποία τελικά κατόπιν της αποκατάστασης του συστήματος πρόλαβε και κατατέθηκε και
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα)

 PAUL HARTMAN για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της Διαχείρισης Υλικού α/α 9119
(η οποία τελικά κατόπιν της αποκατάστασης του συστήματος πρόλαβε και κατατέθηκε και
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα)

 PAUL HARTMAN για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της ΜΕΝΝ α/α 9146 (η οποία
τελικά  κατόπιν  της  αποκατάστασης  του  συστήματος  πρόλαβε  και  κατατέθηκε  και  στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα)

 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ-ΜΩΡΑΪΤΗΣ,  για  τη  συμμετοχή  της  στους  διαγωνισμούς  της  Διαχείρισης
Υλικού α/α 9118, 9119, 9122

 ΤΣΙΝΙΑ ΜΑΡΙΑ, για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ α/α 9121.
 Π.ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, για τη συμμετοχή της στον στον διαγωνισμό της ΜΕΝΝ α/α 9146

και στον διαγωνισμό του Τμ.Επιστασίας του ΓΝΔΑ α/α 9166
 MILONAS HEALTH, για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ α/α

9113.
 Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του Γ’ Παθολογικού Τμήματος

α/α 9154.
 ΣΠΑΝΟΣ, για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό του Τμ.Επιστασίας του ΓΝΔΑ α/α 9166

            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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