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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                                                        Νίκαια 23-03-21 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ                                   Αρ. Πρωτ. : 13764 

"ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" 
-Γ.Ν.∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" 

               ------------------------ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τον Ν.∆.2362/95 ∆ηµόσιου Λογιστικού 
2. Τον Ν. 2286/95 Προµήθειες του ∆ηµόσιου 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΄) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
9. Την υπ’αρ. πρωτ: 5278/02-02-21 Απόφαση ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου σχετικά µε την 

έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ενός (1) 
µηχανήµατος OCT-αγγειογραφίας για την Οφθαλµολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Π., 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 44.640,00€ συµπ/νου του Φ.Π.Α.   

10. Την υπ’αρ. 7/21 ∆ιακήρυξη του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
ενός (1) µηχανήµατος OCT-αγγειογραφίας για την Οφθαλµολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Π., 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 44.640,00€ συµπ/νου του Φ.Π.Α. (Α∆Α: ΨΣ7Η46906Ψ-
945)  

 

Απ ο φ α σ ι ζ ο υ µ ε 
 

Την αφαίρεση των όρων της υπ’αρ. 7/21 ∆ιακήρυξης του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια ενός (1) µηχανήµατος OCT-αγγειογραφίας για την Οφθαλµολογική 
Κλινική του Γ.Ν.Ν.Π., προϋπολογιζόµενης δαπάνης 44.640,00€ συµπ/νου του Φ.Π.Α. (Α∆Α: 
ΨΣ7Η46906Ψ-945) , της σελίδας 18: 
1.Τα τιµολόγια των ανταλλακτικών αυτών ή εξαρτηµάτων θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από θεωρηµένο τιµοκατάλογο του εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου 
της χώρας παραγωγής τους και πιστοποιητικό προελεύσεως. 
2.Οι δύο παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και θα αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της µεταξύ του Νοσοκοµείου και της προµηθεύτριας εταιρείας 
συναφθησοµένης συµβάσεως προµήθειας του εξοπλισµού. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ∆ιακήρυξης 7/21. 
 

Η παρούσα εκδίδεται λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος χαρακτήρα του 
θέµατος µε τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση της επικύρωσής της σε 
επόµενη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
  
 

                                                                          Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 
 

        ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


