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

                                                                                                       
                                                                                Άρτα, 28 Μαρτίου 2013 

                                                                     Άριθμ. Πρωτ. Δ / 88

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.  

στ) Την αριθμ. Δ.Σ./188/2012 διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων.
ζ) Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος και το Νοσοκομείο μας δεν έχει σύμβαση για  

την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. 
η) Την αριθμ. 2/14-1-2013 θέμα 1ο  απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για τα Κ.Υ. ευθύνης 

του να εφοδιάζονται από 2000 € το κάθε ένα ύστερα από απόφαση του Διοικητή, από τα πρατήρια 
της έδρας τους με την εκάστοτε αναγραφόμενη τιμή. 

θ) Την υπ΄αριθμ. 5345/28-03-2013 αίτηση για πετρέλαιο θέρμανσης από το Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ. 
Αποφασίζω

Εγκρίνω  την  απευθείας   προμήθεια   πετρελαίου  θέρμανσης   από  την  προμηθεύτρια  εταιρεία 
ΚΛΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (Διάσελο Άρτας) για την κάλυψη των επιτακτικών και επειγουσών 
αναγκών του  Κ.Υ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ  μέχρι το ποσό των 1.999,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. με την εκάστοτε 
αναγραφόμενη τιμή αντλίας, 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 

ε) Διευθύντρια του Κ.Υ.

ζ)  προμηθεύτρια εταιρεία
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