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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. Την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διαχειρίσεων του Νοσοκομείου
7. Την επαρκή κάλυψη με υλικά των Τμημάτων του ΓΝΔΑ «Η Αγ.Βαρβάρα»
Αποφασίζουμε
Η παράδοση των υλικών των αιτημάτων προμήθειας των Τμημάτων του ΓΝΔΑ «Η
Αγ.Βαρβάρα» θα γίνονται, κατ’ εξαίρεση των διαχειριστικών κανονισμών,
αποκλειστικά στου χώρους του εν λόγω Νοσοκομείου και όχι στις αποθήκες του
Γρ.Διαχείρισης Υλικού του ΓΝΝΠ «Αγ.Παντελεήμων»
Η Αν.Διοικήτρια του ΓΝΔΑ «Η Αγ. Βαρβάρα» θα ορίσει τριμελή επιτροπή, μετά των
αναπληρωτών της, εκ των υπαλλήλων του εν λόγω Νοσοκομείου, με έργο:
 Την ενυπόγραφη παραλαβή των υλικών από τις προμηθεύτριες εταιρείες
 Τη σύνταξη χειρόγραφου πρακτικού παραλαβής, στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά ο αριθμός της εντολής προμήθειας, το είδος της προμήθειας, ο αριθμός
τεμαχίων και ο αριθμός του τιμολογίου της προμηθεύτριας εταιρείας
 Την, αυθημερόν από της παραλαβής των υλικών, αποστολή του πρωτότυπου
τιμολογίου, μετά του πρακτικού, στη Διαχειρίση Υλικού του ΓΝΝΠ
«Αγ.Παντελεήμων», για την καταχώρησή του στο μηχανογραφικό σύστημα.
Τονίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο
συμβατικές ή εξωσυμβατικές παραγγελίες των Τμημάτων του ΓΝΔΑ και όχι
τα υλικά που διακινούν οι αποθήκες της Διαχείρισης Υλικού του ΓΝΝΠ
«Αγ.Παντελεήμων».
Το Γρ.Προμηθειών κατά την αποστολή παραγγελιών στις προμηθεύτριες εταιρείες θα
αναγράφει ευκρινώς ότι η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στο ΓΝΔΑ «Η
Αγ.Βαρβάρα» - Δωδεκανήσου 1 – 123 51 – Αγ.Βαρβάρα
Σε ότι αφορά στα υλικά που διακινούν οι αποθήκες του Γρ.Διαχείρισης
Υλικού κανένα υλικό δεν θα αποστέλλεται στο ΓΝΔΑ «Η Αγ.Βαρβάρα»
εφόσον, κάθε Παρασκευή που γίνεται η διανομή των υλικών,
εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος
του
εν
λόγω
Νοσοκομείου
δεν
παραβρίσκεται στο φυσικό χώρο των αποθηκών για την ενυπόγραφη
παραλαβή τους.
Η παρούσα ισχύει από κοινοποιήσεώς της και παρακαλούμε για την πιστή και
απαρέγκλιτη εφαρμογή της.

Κοινοποίηση:
 Δ.Δ.Υ - Δ.Δ.Υ. ΓΝΔΑ
 Δ.Ν.Υ. – Δ.Ν.Υ. ΓΝΔΑ
 Υ.Ο.Υ – Υ.Δ.Υ.
 Π.Τ.Π.
 Π.Ο.Τ.
 Διαχείριση Υλικού
(Υπόλογοι Διαχειριστές)
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