
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
6η Υγειονομική Περιφέρεια
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Γραφείο Διοικητή

Άρτα, 20 Σεπτεμβρίου  2012
                                                           Άριθμ. Πρωτ. Δ/ 176

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας

Έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του Ν.Δ.496/74 και Ν.2362/95, περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίου 
Λογιστικού αντίστοιχα. 

β) Τις  διατάξεις  του  Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/Τ.Α./2005)  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές  διατάξεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  & συμπληρώθηκε με  το 
Ν.3527/2007.

γ) Την  αριθμ.  17564/7-10-2011εγκύκλιο  με  οδηγίες  εκτέλεσης  και  εφαρμογής  του  ΠΠΥΥ 
έτους 2011, πιστώσεις 2011& 2012.

δ) Την  αριθ.  32/7-12-2011  θέμα  3ο απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  περί  έγκρισης 
διαγωνισμών στο ΠΠΥΥ 2011 – πιστώσεις 2011 & ΠΠΥΥ 2011 – πιστώσεις 2012, και όρων των 
διακηρύξεων. 

ε) Την αριθμ. 29/27-8-2012 Θέμα 4ο απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου για την επανάληψη 
του τακτικού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για 4η φορά, προϋπολογισμού:850.000,00 € συμπερ. 
Φ.Π.Α.  και  την διενέργεια πρόχειρου για  χρονικό  διάστημα τριών(3)   μηνών για  κάλυψη των 
αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού: περίπου 75.000,00 € μηνιαίως.  

ζ) Την αριθμ. Δ.Σ./171/2012 πρόσκληση του Νοσοκομείου μας για υποβολή προσφορών.
η) Την αριθμ. 32/11-9-2012 θέμα 1ο απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά στην 

έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
θ) Τις  αριθ.  14915/11-9-2012 & 14975/12-9-2012 συμβάσεις  του Νοσοκομείου  μας  με  τις 

μοναδικές προσφέρουσες εταιρείες ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑ & ΒΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ι) Τα αριθμ.  15124/14-9-2012 & 15223/17-9-2012 έγγραφα των μοναδικών προσφερουσών 

εταιρειών όπου μας ενημερώνουν για την μη υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων, λόγω αδυναμίας 
κατάθεσης εγγυητικών επιστολών. 

κ) Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός προέβη άκαρπος και το Νοσοκομείο μας δεν έχει σύμβαση 
για την προμήθεια Υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη ) 

Αποφασίζω
Εγκρίνω την απευθείας  προμήθεια  βενζίνης  αμόλυβδης από την  προηγούμενη προμηθεύτρια 
εταιρεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑ για την κάλυψη των επιτακτικών και επειγουσών αναγκών του 
Νοσοκομείου μας μέχρι το ποσό των 1.999,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. με ποσοστό έκπτωσης 1 % στη 
μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό σύμφωνα με το δελτίο τιμών λιανικής 
πώλησης που εκδίδεται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, των 
πρατηρίων που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι εννέα (9) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης της 
Άρτας, την οποία αποδέχεται η ανωτέρω εταιρεία.   

                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 
                                                               
                                                                                               
                                                                                                Λάμπρος Γεώργιος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

α) Διευθύντρια Διοικητικού.

β) Υποδιευθυντή Διοικητικού

γ) Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών. 

δ) Λογιστήριο Νοσοκομείου 

ΑΔΑ: Β4Θ04690ΒΒ-4ΗΔ



ε) Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΑΔΑ: Β4Θ04690ΒΒ-4ΗΔ


