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                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης 

(υπόγεια όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο 
στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
       α) Του άρθρου 6 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ. 258/Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του 

συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις». 
       β) Του άρθρου 4 του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ.25/Α΄/09.02.2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις».

       γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ.45/Α΄/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2.   Την υπ΄αριθμ. Α3β/οικ.58824/02.08.2016 απόφαση των Αναπλ. Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2597/τ.Β΄/23.08.2016 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας».

3.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4β/ΓΠ.οικ.36656 (ΑΔΑ: Ω7ΛΤ465ΦΥΟ-ΙΡ5) Απόφαση του Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ 449/Υ.Ο.Δ.Δ./18.06.2020) με περιεχόμενο «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».

4.   Την Απόφαση της 10ης /25.06.2020 (Θέμα 3ο ) (ΑΔΑ: ΩΒ8ΔΟΡΕ3-ΓΥΜ) Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα: «Εξουσιοδότηση Προέδρου από το Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

5.  Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π./4279 30/06/2020 εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Α., 
με Θέμα: «Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης 
(υπόγεια όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.», έχοντας σχετικά:

1. Τις διατάξεις του ν. 3402/2005 (Α΄ 258), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας-ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθ. Α3β/οικ.58824/2016 (Β΄ 2597) Κοινή Υπουργική Απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και των 
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υπουργών Υγείας και Οικονομικών περί «Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-
Ε.ΚΕ.Α.».

5. Το μέρος Γ΄ του Ν. 4472/2017 (Α΄ 74), το οποίο ορίζει την «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας Φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Την υπ’ αριθ. Γ.4β/οικ. 36656/12.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
449/18.06.2020), σχετικά με ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, στον ΚΑΕ 0879 έχει 
προβλεφθεί ποσό 160.000,00 € εκ των οποίων σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού 
3ης Συνεδρίασης Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α. την 05-03-2020 (Θέμα 40: Έγκριση Πίνακα 
Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους 2020) το ποσό των 8.500,00 € με ΦΠΑ αφορά 
CPV 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων) και σύμφωνα με το άρθρο 
118 παρ. 1 του ν. 4412/16 επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης.

8. Το υπ΄ αριθ. Α.Π.: 3736/03-06-2020 αίτημα του προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, με το οποίο ενημερώνει την υπηρεσία για την έγκριση δαπάνης 630,00 € 
χωρίς ΦΠΑ ήτοι 781,20 € με ΦΠΑ, για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης (υπόγεια 
όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο στον 
περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.

9. Το CPV για τη συγκεκριμένη προμήθεια είναι: 45259000-7 (Επισκευή και συντήρηση 
εγκαταστάσεων)

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α.Π./ 4369-02/07/2020               Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
ΑΔΑ: ΨΒΡΟΟΡΕ3-ΝΔ3 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η έγκριση α) της σκοπιμότητας, β) της δαπάνης ποσού 781,20 € με ΦΠΑ και γ) της έρευνας 
αγοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για εργασίες υπόγειας ηλεκτροδότησης (υπόγεια 
όδευση εντός πλαστικών σωλήνων) εξωτερικού container εγκατεστημένο στον περιβάλλοντα 
χώρο των εγκαταστάσεων του Ε.ΚΕ.Α.
Να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν προσφορές στο Γραφείο Προμηθειών στο 
Fax: 2132146728 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gmantevas@ekea.gr, εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης  της Προέδρου του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.Α. στην ιστοσελίδα του φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Ε.ΚΕ.Α. τις εργάσιμες μέρες και ώρες για να 
μελετήσουν τον χώρο και το είδος της συγκεκριμένης εργασίας, ώστε να καταθέσουν την 
προσφορά τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2132146705.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ε.ΚΕ.Α.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.                                                                                                               
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Εσ.Διανoμή: Γραφείο Προέδρου, Γραφείο Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, Γραφείο Προϊσταμένης 
Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών Λογιστήριο, Γραφείο Προμηθειών, Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, Γραφείο Διαχείρισης Υλικού, 
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας.
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