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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημ/νία: 18/6/2020 

5
η
 Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Απ. ππυη.: 4038 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Σασ. δ/νζη: 33100 Άμθιζζα 

Σηλ.: (22650) 23012 

Fax: (22650) 22086 

E-mail: gnnamfis@otenet.gr 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΑΗ ΣΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. ηιρ διαηάξειρ 

1.1. ηην με απ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1732/13-01-20 (ΦΕΚ 16 Τ.Ο.Δ.Δ.14-01-2020) απόθαζη ηος Τποςπγού Τγείαρ 

1.2. ηος Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ 

Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.3. ηος Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό ύζηημα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» 

1.4. ηος Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Πεπί Δημοζίος Λογιζηικού, ελέγσος ηυν δαπανών ηος Κπάηοςρ και άλλερ 

διαηάξειρ» 

1.5. ηος Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Ππομήθειερ Φοπέυν εποπηεςομένυν από ηο Τποςπγείο Τγείαρ και 

Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ και άλλερ διαηάξειρ» 

1.6. Σος Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ππομήθειερ Νοζοκομείυν και λοιπών μονάδυν ςγείαρ ηυν Πε..Τ. και 

άλλερ διαηάξειρ», όπυρ ιζσύει ζήμεπα, ζε ζςνδςαζμό με ηον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.7. Σος Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαπθπυηικέρ αλλαγέρ ζηο ζύζηημα ςγείαρ και άλλερ διαηάξειρ". 

1.8. Σος Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικηηικέρ απλοςζηεύζειρ-καηαπγήζειρ, ζςγσυνεύζειρ Νομικών 

πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος Σομέα". 

2. ηον με απ. ππυη. 3315/26-05-2020 Απ. ΕΗΔΗ 92395 Ηλεκηπονικό Διαγυνιζμό για ηην Τπηπεζία ηηρ Καθαπιόηηηαρ, πος η 

καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών είναι η 15/06/2020 και ώπα 18:00. 

3. ηον με απ. ππυη. 3313/26-05-2020 Απ. ΕΗΔΗ 86007 Ηλεκηπονικό Διαγυνιζμό για ηην Ππομήθεια Τγπών Καςζίμυν, πος η 

καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών είναι η 15/06/2020 και ώπα 18:00. 

4. ηο με απ. ππυη. 14178ΕΞ2020/ΤΨηΔ03/06/2020 έγγπαθο πος αναπηήθηκε ζηην πλαηθόπμα ηος ΕΗΔΗ, ζύμθυνα με ηο 

οποίο από ηην Παπαζκεςή 12-06-2020 και ώπα 23:30 μέσπι και ηην Δεςηέπα 22-06-2020, ηο ςποζύζηημα ηος ΟΠ ΕΗΔΗ, 

ΕΗΔΗ – Δημόζια Έπγα, έσει ηεθεί εκηόρ λειηοςπγίαρ πποκειμένος να εκηελεζηούν οι απαπαίηηηερ επγαζίερ για ηην 

μεηάπηυζη και ηην έναπξη ηηρ παπαγυγικήρ ηος λειηοςπγίαρ ζηιρ ςποδομέρ ηος κςβεπνηηικού ςπολογιζηικού νέθοςρ (G-

Cloud), και ζύμθυνα με ηο οποίο θα ππέπει να μεηαηεθούν οι καηαληκηικέρ ημεπομηνίερ ηυν διαγυνιζμών πος λήγοςν 

αςηό ηο διάζηημα, ζε ζςνδςαζμό με ηο όηι από ηην Παπαζκεςή 12/06/2020, δεν ήηαν εθικηή η σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος 

ΕΗΔΗ για να ειζάγοςμε ηιρ επιηποπέρ Αξιολόγηζηρ, ππάγμα ηο οποίο δημιοςπγούζε δςζκολίερ ζηην ςπηπεζία μαρ να 

ολοκληπώζει ηη διαδικαζία ηυν Ηλεκηπονικών Διαγυνιζμών 
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5. Σην παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ηος με απ. ππυη. 3315/26-05-2020 Απ. ΕΗΔΗ 92395 Ηλεκηπονικού 

Διαγυνιζμού για ηην Τπηπεζία ηηρ Καθαπιόηηηαρ, από Δεςηέπα 15/06/2020 και ώπα 18:00, με ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ 

αποζθπάγιζηρ ηην Παπαζκεςή 19/06/2020 και ώπα 10:00, ζηην Δεςηέπα 29/06/2020 και ώπα 18:00, και ημεπομηνία 

ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηην Παπαζκεςή 03/07/2020 και ώπα 10:00, και πος δόθηκε με ηην ςπ. Απιθμ. 3889/15-06-2020 

απόθαζη Διοικηηή 

6. Σην παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ηος με απ. ππυη. 3313/26-05-2020 Απ. ΕΗΔΗ 86007 Ηλεκηπονικό 

Διαγυνιζμό για ηην Ππομήθεια Τγπών Καςζίμυν, από Δεςηέπα 15/06/2020 και ώπα 18:00, με ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ 

αποζθπάγιζηρ ηην Παπαζκεςή 19/06/2020 και ώπα 10:00, ζηην Δεςηέπα 29/06/2020 και ώπα 18:00, και ημεπομηνία 

ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ ηην Παπαζκεςή 03/07/2020 και ώπα 10:00, και πος δόθηκε με ηην ςπ. Απιθμ. 3889/15-06-2020 

απόθαζη Διοικηηή  

7. ηην ενημέπυζη ηυν Επιηποπών Διενέπγειαρ Διαγυνιζμών, για ηον οπιζμό νέαρ ημεπομηνίαρ ηηρ ηλεκηπονικήρ 

αποζθπάγιζηρ ηυν υρ άνυ Διαγυνιζμών, από ηην Παπαζκεςή 19/06/2020 και ώπα 10:00, (4 ημέπερ μεηά ηην καηαληκηική 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών), ηην Παπαζκεςή 03/07/2020 και ώπα 10:00 (4 ημέπερ μεηά ηην καηαληκηική 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν πποζθοπών), όπυρ πποβλέπεηαι από ηιρ ανηίζηοισερ Διακηπύξειρ ηοςρ, και πος δόθηκε με ηην 

ςπ. Απιθμ. 3889/15-06-2020 απόθαζη Διοικηηή 

8. Σιρ άμεζερ ανάγκερ ηηρ Τπηπεζίαρ 

αποφασίζουμε 

1. Σην παπάηαζη ηυν Ηλεκηπονικών Διαγυνιζμών για ηην Ππομήθεια Τγπών Καςζίμυν (απ. ππυη. 3313/26-05-2020 Απ. 

ΕΗΔΗ 86007), και για ηην Τπηπεζία ηηρ Καθαπιόηηηαρ (απ. ππυη. 3315/26-05-2020), με καηαληκηική Ημεπομηνία ηην 

Δεςηέπα 29/06/2020 και ώπα 18:00. 

2. Σην αποζηολή ζηιρ εθημεπίδερ πος είσαν δημοζιεύζει ηοςρ εν λόγυ ηλεκηπονικούρ Διαγυνιζμούρ, για ηην παπάηαζη 

αςηών καθώρ και ηη νέα καηαληκηική ημεπομηνία. 

3. Οποιοδήποηε θέμα πποκύτει με ηα τηθιακά ςπογεγπαμμένα έγγπαθα ηυν εηαιπιών πος ζςμμεηέσοςν ή ηιρ πιθανέρ 

ημεπομηνίερ ζε εγγςηηικέρ ζςμμεηοσήρ, ζηοςρ εν λόγυ διαγυνιζμούρ, δεν ςθίζηαηαι. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 
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