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-----------------------ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον οργανισµό του Νοσοκοµείου (ΦΕΚ 1483/4-5-2012).
2. Το Ν.2362/95 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις».
3. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
4. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 άρθρο 7, παρ.6, 8, 9,10 περί αρµοδιοτήτων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου, που προβλέπει
αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Νοσοκοµείων ΕΣΥ για έγκριση
σκοπιµότητας για προµήθειες παντός τύπου εξοπλισµού, παντός τύπου
αναλώσιµου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισµού µεταξύ
15.000 ευρώ - 45.000 ευρώ ετησίως
5. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευοµένων από το ΥΥ& ΚΑ
και λοιπές διατάξεις».
6. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως
ισχύει σήµερα.
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις”.
8. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων…».
9. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Το µε αριθµ. Π.∆. 80/2016 άρθρο 9 παρ.4.
11. Τον Ν.4472/2017 ίδρυσης της ΕΚΑΠΥ ως ΝΠ∆∆ και ειδικότερα το άρθρο 27, παρ.
4, περ.β’, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο τέταρτο παρ. 2 περ. β’ του Ν.
4542/2018, αναφορικά µε την αρµοδιότητα έγκρισης της σκοπιµότητας προµήθειας
υλικών και υπηρεσιών των υπαγόµενων στη ∆.Υ.ΠΕ. φορέων, από τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια τους, ανεξαρτήτως ποσού.
12. Το Ν.4865/2021 (ΦΕΚ A' 238/04.12.2021), εκ νέου σύστασης της ΕΚΑΠΥ ως ΝΠΙ∆.
13. Τον Ν.4915/2022 και ειδικότερα το άρθρο 79, παρ. 3, αναφορικά µε την
αρµοδιότητα έγκρισης της σκοπιµότητας προµήθειας υλικών και υπηρεσιών, εντός
του προϋπολογισµού έκαστου φορέα, των υπαγόµενων στη ∆.Υ.ΠΕ. φορέων, από
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια τους, ανεξαρτήτως ποσού.
14. Τη γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε την
οποία ο ∆ιοικητής του ΓΝΝΠ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΓΝ∆Α Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
είναι εν τω παρόντι χρόνω το µοναδικό υφιστάµενο όργανο διοίκησης του
Νοσοκοµείου, το οποίο είναι από τον νόµο επιφορτισµένο µε την ευθύνη για την
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άρτια οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία του, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 8
περ. 1 του ν. 3329/2005, «κατά λειτουργική και διοικητική υποκατάσταση» του
∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω εξαιρετικών συνθηκών καθώς δεν υφίσταται
∆ιοικητικό Συµβούλιο στο Νοσοκοµείο από 31-12-2019, οπότε και έληξε η θητεία
των µελών του.
15. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 24746/30-05-22 ηλεκτρονικό µήνυµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
και λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
1.
Την αναβολή και άµεση επαναπροκήρυξη του υπ’αρ. 161425 προκηρυχθέντος
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των
κεντρικών κλιµατιστικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήµων» και του
Γ.Ν.∆.Α. «Αγία Βαρβάρα»,για ένα (1) έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση τιµής, έναντι
προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α., λόγω ανάγκης
διόρθωσης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΕΣΗ∆ΗΣ, επί τη
βάσει των αναφερόµενων στο υπ’αρ. πρωτ: 24746/30-05-22 έγγραφο της.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ’αρ. πρωτ: 20350/04-05-22 Απόφαση
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου.
Η παρούσα εκδίδεται λόγω του εξαιρετικώς επείγοντος χαρακτήρα του θέµατος µε τη
ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση της επικύρωσής της στην πρώτη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν αυτό συσταθεί.
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