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ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΓΤΣΙΚΗ 

ΔΛΛΑΓΑ – ΙΟΝΙΟΤ 

ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΙΩΝ 

 

 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 

 

Ταρ. Γ/λζε : Αιπθέο Πνηακνύ 

Ταρ. Κώδηθαο : 49100 Κέξθπξα 

Πιεξνθνξίεο : Κ. Αζπηώηεο 

Τειέθσλν : 26613-60015 

Fax : 26613-60060 

Email : ionia@mou.gr  

  

 

 

Ηκεξνκελία 22-06-2011 

Α.Π.: 1049 

 

 ΠΡΟ : Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Δ. 

1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΟ 

ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

2. Γ/ΝΗ Π.Π.Τ.Δ. 

  

 

ΘΔΜΑ: Πξνέγθξηζε Γεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ : ΄΄ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ΄΄ ηεο πξάμεο : 

΄΄ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ – Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΝΔΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ, ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 120 ΚΛΙΝΩΝ΄΄.   

(Κσδ. ΟΠΣ Πξάμεο : 341209)  

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Τνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 «πεξί θαζνξηζκνύ γεληθώλ δηαηάμεσλ γηα ην ΔΤΠΑ, 

ην ΔΚΤ θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999». 

2. Τν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3.12.2007).  

3. Τελ κε αξ.πξση. 14053/ ΔΥΣ1749 /27.03.08 Υπνπξγηθή Απόθαζε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο. 

4. Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε κε αξηζ. 9769/ΔΥΣ1123/08 (ΦΔΚ 468/Β/18-03-2008), κε 

ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ. 

mailto:ionia@mou.gr
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5. Τηο Απνθάζεηο Δθρώξεζεο αξκνδηνηήησλ γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013» ζηελ Δλδηάκεζε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ.  

6. Τελ κε αξηζ. πξση. 611/25-05-2011 Απόθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ινλίσλ Νήζσλ 2007-2013. 

7. Τν κε αξηζ. πξση. ΓΑ : 121948/27-05-2011 (Αξ. Πξση. ΓΑ 941/27-05-2011) έγγξαθν ηεο 

Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Δ., ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο. 

8. Τν κε αξηζ. πξση. 941/06-06-2010 έγγξαθν καο. 

9. Τν κε αξηζ. πξση. ΓΑ : 122295/10-06-2011 (Αξ. Πξση. ΓΑ 1049/14-06-2011) έγγξαθν 

ηεο Γ.ΔΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Δ., ζρεηηθά κε ηελ επαλππνβνιή θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο. 

10. Τα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζεο, βάζεη ηνπ 

ηζρύνληνο ζεζκηθνύ θαη θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο εζληθνύο 

θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο, όπσο ηεθκεξησκέλα απνηππώλνληαη ζηε Λίζηα Διέγρνπ Σηαδίνπ 

Γεκνπξάηεζεο. 

 

ΓΙΑΣΤΠΩΝΔΣΑΙ ΤΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ 

 

γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα 

πξνθεξπρζεί ην Υπνέξγν : ΄΄ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ-Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ΄΄ ηεο πξάμεο : ΄΄ΜΔΛΔΣΗ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ – Η/Μ 

ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ, 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 120 ΚΛΙΝΩΝ΄΄, (Κσδ. ΟΠΣ Πξάμεο : 341209), ζςνολικού 

36.000.000,00 Δςπώ με ΦΠΑ 23 %. 

 

Παξάιιεια, επηζεκαίλνπκε, ηηο ππνρξεώζεηο ηήξεζεο ησλ αθόινπζσλ ρξνληθώλ πξνζεζκηώλ, 

όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ Υπνπξγηθή Απόθαζε Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ΥΠ.Α.ΣΥ.Γ.) (ΦΔΚ 

1088 Β/19-07-2010) : 

 Για ηην ανάλητη νομικήρ δέζμεςζηρ (ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο) νξίδεηαη σπονική 

πποθεζμία 9 μηνών από ηην ημεπομηνία ένηαξηρ ηηρ ππάξηρ. 

 Η εκεξνκελία απνζηνιήο πξνο δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ζε είκοζι (20) 

εργάζιμες ημέρες από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξνέγθξηζεο ησλ ηεπρώλ 

δεκνπξάηεζεο. Η δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνύ θνηλνπνηείηαη ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή. 
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 Η πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεξγεηώλ όπσο ηεο απνζθξάγηζεο 

ησλ πξνζθνξώλ, ηνπ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ θαη έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο 

νξίδεηαη ζε εικοζιπένηε (25) εργάζιμες ημέρες από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ. 

 Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, νξίδεηαη ζε πενήνηα (50) εργάζιμες 

ημέρες από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.3060/2002 

αλαθνξηθά κε ηνλ «Έιεγρν λνκηκόηεηαο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 

δεκόζησλ έξγσλ», όπνπ απηόο απαηηείηαη. 

 Η πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο ππνγεγξακκέλεο ζύκβαζεο θαη ηνπ Τερληθνύ Γειηίνπ 

Υπνέξγνπ νξίδεηαη κέρξη ζε δέκα (10) εργάζιμες ημέρες από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

 

Σηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πξνζεζκίεο αλακνλήο πνπ πξνβιέπνληαη 

από ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο δηαδηθαζίεο έλζηαζεο, πξνζθπγήο θαη ινηπώλ έλδηθσλ 

κέζσλ θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία δηαθόπηεηαη ζε 

πεξηπηώζεηο άζθεζεο ελζηάζεσλ, πξνζθπγώλ θαη ινηπώλ έλδηθσλ κέζσλ θαη γηα όζν ρξόλν 

δηαξθνύλ απηέο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο εθδίθαζεο. 

  

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ  

Δζυηεπική Γιανομή:  

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα  

 Δ.Γ.Α. Π.Ι.Ν. Μνλάδα Β΄ 

 


