Κέρκυρα, 21-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΊΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αριθµ. Πρωτ.:24715/1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
49100, Κέρκυρα
Τηλ.: 2661360829
Fax : 2661046106
E - Mail : grdief2@1690.syzefxis.gov.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ιοικητής του Γ.Ν. Κέρκυρας έχοντας υπόψη:
•
•

•
•

•

•

Τον Οργανισµό του Ν/µείου (ΦΕΚ 960/Β/19-03-2018).
Την αριθµ. Γ4β/ΓΠ. 87512/2019 Απόφαση (ΦΕΚ 5/10-1-2020) Τεύχος Υπαλλήλων
Υπουργείου Υγείας Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµοσίου και
Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα), µε την οποία διορίσθηκε, ως ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου
Κέρκυρας ο ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ.
Τις διατάξεις του Ν.3329/2005, άρθρο 7
Το υπ΄αριθµ.πρωτ.44994/20-12-2021 έγγραφο του ΕΣΗ∆ΗΣ, .σχετικά µε την ενηµέρωση,
ότι το υποσύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ -Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ- ΕΣΗ∆ΗΣ θα τεθεί εν νέου
εκτός λειτουργίας έως και την ΠΕΜΠΤΗ , 23-12-2021 και ώρα 8:00 π.µ.
Το γεγονός ότι Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός µε αριθµ.56/2021 (Α/Α Συστήµατος 141494) για
προµήθεια γαντιών µιας χρήσης είναι σε εξέλιξη και παράταση µε καταληκτική ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών την 22η ∆εκεµβρίου και ώρα 11:00,πµ δεν θα είναι δυνατή για τους
Οικονοµικούς Φορείς η διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών για την υποβολή των
προσφορών τους.
Την εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος.
Αποφασίζουµε
Την µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας του διαγωνισµού 56/2021 µε Α/Α Συστήµατος
141494για προµήθεια γαντιών µιας χρήσης υ από 22.12.2021 και ώρα 11:00πµ, στις
28/12/2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. και κατ΄έπεκταση την µετάθεση της ηµεροµηνίας
αποσφράγισης από 28/12/2021 και ώρα 13:00 µ.µ στις 03-01-2022 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
13:00 µ.µ. και την προσαρµογή των εγγυήσεων συµµετοχής ως προς την λήξη του
χρόνου ισχύος τους.
∆ιαβιβάζει την παρούσα στο Τµήµα Προµηθειών, για τις δικές τους ενέργειες.
H παρούσα απόφαση να επικαιροποιηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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