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ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
ηεο ππ’ αξηζκ. 06/02.03.2023 ηαθηηθήο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. 

Αηηηθήο «ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ» 
θαη ηνπ δηαζπλδεόκελνπ ζε απηό Γ.Ν. Παίδωλ Πεληέιεο 

 
            ήκεξα, 2 Μαξηίνπ 2023, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 15:00 ζπλεδξηάδεη ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Γαιαΐλα 
Ηιία, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν. Αηηηθήο «ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ» θαη ηνπ 
δηαζπλδεόκελνπ ζε απηό Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο, όπσο απηό νξίζζεθε (Γ4β/ΓΠνηθ:74457 ΤΟΓΓ/03-
12-2020 αξ. θύι. 1011), ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο 
«ηζκαλνγιείνπ» ζην Μαξνύζη Αηηηθήο. 
  Παξόληεο, είλαη νη θ.θ. 1. Γαιαΐλαο Ηιίαο, Πξόεδξνο ηνπ Γ.., 2. Καηνίθνπ Δπζηαζία, 
Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ, 3. νπξαλή  Αγιαΐα, ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ., 4. Παπαζηειηάηνο 
Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.., 5. Καξαβαζίιε Υαξά, ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ..  
 Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Κπλεγαιάθε 
Δηξήλε. 

Αθνύ δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε απαξηίαο αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 
 

ΘΔΜΑΣΑ  ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

Θέκα 8ν ΔΗΓ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ 2 ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΜΔΝΩΝ 
ΑΘΔΝΟΦΟΡΩΝ 
 
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Γ.Ν. Αηηηθήο «ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ» θαη ηνπ 
δηαζπλδεόκελνπ ζε απηό Γ.Ν. Παίδσλ Πεληέιεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππ΄ αξηζκ. 
3994/02.03.23 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 
 

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΙΘΩΗ 2 ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΜΕΝΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ. 

 λαμβάνοντασ υπόψη:  
 Σον Ν.4727/2020 Ψηφιακή Διακυβζρνηςη- Ηλεκτρονικζσ Τπηρεςίεσ αρθ. 35 περί υποχρζωςησ τω 

δημοςίων φορζων διατήρηςησ δικτυακϊν τόπων και αρθ.76 περί υποχρζωςησ δημοςίευςησ ςτη ΔΙΑΤΓΕΙΑ  
 Σον Ν. 4915/2022 «Εθνικό τρατηγικό χζδιο Καταπολζμηςησ τησ Διαφθοράσ, διατάξεισ για θζματα 

ανθρϊπινου δυναμικοφ και Οργανιςμϊν Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ, νομοθετικό πλαίςιο εκπαίδευςησ των 
ςπουδαςτϊν/ςπουδαςτριϊν τησ Εθνικήσ χολήσ Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αυτοδιοίκηςησ για την ζνταξη 
ςτον κλάδο Π.Ε. Επιτελικϊν τελεχϊν, διατάξεισ για την ολοκλήρωςη τησ μεταφοράσ των δαςικϊν 
υπηρεςιϊν ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, διατάξεισ για την εφαρμογή του Εθνικοφ χεδίου 
Ανάκαμψησ και Ανθεκτικότητασ «Ελλάδα 2.0», Εθνική φνταξη Ομογενϊν και άλλεσ επείγουςεσ 
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διατάξεισ.» Περί ζγκριςησ ςκοπιμότητασ ςφμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 3 «…..Σε ό,τι αφορά ςτθν 
προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν, εντόσ του 
προχπολογιςμοφ ζκαςτου φορζα, θ αρμοδιότθτα για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, 
ανικει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ζκαςτου, υπαγόμενου ςτθ Δ.Υ.ΠΕ., φορζα, και ςτον Διοικθτι ι 
Υποδιοικθτι τθσ αρμόδιασ Υ.ΠE. για τουσ φορείσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθν Κεντρικι Υπθρεςία των Υ.ΠE…» 

 Σον Ν.4542/2018 (Αϋ95) άρθρο τζταρτο «Ρυθμίςεισ για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειϊν Τγείασ» 
περί αρμοδιότητασ ζγκριςησ ςκοπιμότητασ προμήθειασ (με το οποίο τροποποιήθηκε ο Ν4472/2017, 
αρ.27., παρ.4 εδ β’ το οποίο αναφζρει: «……β) Ειδικότερα ςε ό, τι αφορά ςτθν προμικεια υγειονομικοφ 
υλικοφ, αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν, εντόσ του προχπολογιςμοφ ζκαςτου φορζα, θ 
αρμοδιότθτα για τθν ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, ανικει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 
ζκαςτου, υπαγόμενου ςτθ Δ.Υ.ΠΕ., φορζα, και ςτον Διοικθτι ι Υποδιοικθτι τθσ αρμόδιασ ΥΠΕ για τουσ 
φορείσ τθσ Πρωτοβάκμιασ……» 

 Σον Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 
Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 118 «περί απευθείασ αναθέςεων» « 1. Προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ επιτρζπεται, όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, είναι ίςθ ι 
κατϊτερθ από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ. Για τισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ ζργου 
και τισ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των άρκρων 107 ζωσ 110, το 
ποςό του προθγοφμενου εδαφίου είναι εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ.2. Η απευκείασ ανάκεςθ 
διενεργείται από τισ αρμόδιεσ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςίεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να 
απαιτείται γνωμοδότθςθ ςυλλογικοφ οργάνου. 3. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι τθ δθμοςιεφει ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 38  και τθν κοινοποιεί 
ςτον οικονομικό φορζα. Η παράλειψθ εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου κακιςτά 
τθ ςφμβαςθ αυτοδικαίωσ άκυρθ. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ θ ςφμβαςθ κεωρείται, ότι  
ζχει ςυναφκεί και θ υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό  χαρακτιρα. Η υπογραφι 
ςυμφωνθτικοφ απαιτείται για ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία που υπερβαίνει το ποςό των δφο χιλιάδων 
πεντακοςίων (2.500) ευρϊ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 105,  περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που αφοροφν ςε ενζργειεσ τεχνικισ 
βοικειασ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ι άλλων ενωςιακϊν  ι 
διεκνϊν προγραμμάτων ι/και ταμείων, κακϊσ και των τομεακϊν, περιφερειακϊν και ειδικϊν 
προγραμμάτων του Εκνικοφ Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΕΠΑ), το ανωτζρω ποςό ορίηεται ςε δζκα χιλιάδεσ 
(10.000) ευρϊ. Η απόφαςθ ανάκεςθσ περιζχει κατ’ ελάχιςτο: α) τθν επωνυμία και τα ςτοιχεία τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, β) περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τθσ αξίασ τθσ, γ) όνομα και ςτοιχεία 
επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο ανατίκεται θ ςφμβαςθ, δ) κάκε άλλθ πλθροφορία που θ 
ανακζτουςα αρχι κρίνει απαραίτθτθ…..» όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει με το άρθρο 50 του Ν 
4782/2021.  

 Σον Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», αρθ.92 «περί πλθρωμισ δαπανϊν δθμοςίου» 

 Σον Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’/4-4-05) «Εθνικό φςτημα Τγείασ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ και λοιπζσ 
διατάξεισ» αρθ.7 περί αρμοδιοτήτων 

 Σον Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 
άρθρων 1 «περί εφαρμογισ των διατάξεων του Κϊδικα», 2 «τα διοικθτικά όργανα οφείλουν να 
προβαίνουν, αυτεπαγγζλτωσ, ςτισ ενζργειεσ που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ εντόσ των 
οριηομζνων, ςχετικϊν, προκεςμιϊν. Σε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ςχετικι προκεςμία, θ ενζργεια 
ςυντελείται εντόσ ευλόγου χρόνου, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμθνο», 7 «περί αμερολθψίασ των 
διοικθτικϊν οργάνων», 11 «περί βεβαίωςθσ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και κφρωςθσ αντιγράφων όπωσ 
τροποποιθμζνοσ ιςχφει από το άρκ. 22 του Ν 4937/2022» και 13 «περί ςυγκρότηςησ ςυλλογικοφ 
οργάνου», 14 «περί ςφνκεςθσ- ςυνεδριάςεων και λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων» και 15 «περί 
αποφάςεων των ςυλλογικϊν οργάνων» 

 Σο Π.Δ.80/2016  «Ανάληψη Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».  
 Σο υπ’ αριθ. 5619/19-03-19 ζγγραφο τησ Τπηρεςίασ 
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 Ση διενζργεια εξωςυμβατικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν μζςω διαδικαςίασ ηλεκτρονικήσ ζρευνασ 
αγοράσ μζςα από τον ιςτότοπο του νοςοκομείου μασ και το ΚΗΜΔΗ, για την προμήθεια υλικϊν ή την 
παροχή υπηρεςιϊν του Νοςοκομείου, καθώσ και με απευθείασ αναθέςεισ, λόγω κατεπειγόντων αναγκϊν 
(π.χ. ανεπάρκεια υγειονομικϊν υλικϊν και αναλωςίμων, αποκατάςταςη καταςτροφϊν ή βελτίωςη 
χρήςεωσ κτηριακϊν εγκαταςτάςεων, κ.λπ.) που καθιςτοφςαν αδφνατη την τήρηςη των προθεςμιϊν που 
προβλζπονται από τουσ κανονιςμοφσ προμηθειϊν. 

 Σισ άμεςεσ και επιτακτικζσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

 Σο άρθρο 40 του Ν 4999/2022 ςφμφωνα με το οποίο «Οι διακομιδζσ αςθενϊν μετά από την ολοκλήρωςη 

τησ νοςηλείασ τουσ, δφναται να διενεργοφνται και από τα νοςοκομεία του Εθνικοφ υςτήματοσ Τγείασ, 

ςτα οποία νοςηλεφονται. Για την εξυπηρζτηςη των διακομιδϊν του πρϊτου εδαφίου, τα νοςοκομεία του 

Εθνικοφ υςτήματοσ Τγείασ δφνανται επικουρικά να ςυνάπτουν ςυμβάςεισ με φυςικά ή νομικά 

πρόςωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αδειοδοτημζνων αςθενοφόρων αυτοκινήτων του ιδιωτικοφ τομζα, 

ςφμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).» 

 Σην υπ’ αρίθμ. 3726/24-02-2023 Απόφαςη Διοικητή περί ζγκριςησ απευθείασ ανάθεςησ.  

 Σο υπ’ αρίθμ. 3716/24-02-2023 ζγγραφο τησ Διευθφντριασ Ιατρικήσ Τπηρεςίασ  

 Σην προςφορά τησ εταιρείασ FIRST AID AMBULANCE 

 Υςτερα  από τα παραπάνω παρακαλοφμε αποφαςίςατε ςχετικά με: 

1. Σην ζγκριςη ςκοπιμότητασ για την απευθείασ ανάθεςη για την παροχή υπηρεςιϊν μίςθωςησ 2 
αδειοδοτημζνων αςθενοφόρων για τισ ανάγκεσ των Νοςοκομειακϊν Μονάδων ιςμανογλείου και 
Αμαλία Φλζμιγκ ςφμφωνα με την προςφορά τησ εταιρείασ FIRST AID AMBULANCE . 

2. Σην εντολή εξόφληςησ των ςχετικϊν τιμολογίων, του εν λόγω αναδόχου για την παροχή υπηρεςιϊν 
μίςθωςησ 2 αδειοδοτημζνων αςθενοφόρων ζωσ του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων (20.000,00) ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου φπα  ςφμφωνα με την  Σεχνική και Οικονομική προςφορά τησ.  

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρφνει τον ΚΑΕ 0899 

Παρακαλοφμε για την ζκδοςη ςχετικήσ απόφαςησ 

Κατά τη ςυνεδρίαςη να παρίςταται και ο Νομικόσ φμβουλοσ του Νοςοκομείου 

Παράκληςη για την άμεςη επικφρωςη τησ απόφαςησ λόγω του κατεπείγοντοσ. 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Α. Δγθξίλεη ηελ ζθνπηκόηεηα γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κίζζσζεο 2 
αδεηνδνηεκέλσλ αζζελνθόξσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Ννζνθνκεηαθώλ Μνλάδσλ ηζκαλνγιείνπ θαη 
Ακαιία Φιέκηγθ ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο FIRST AID AMBULANCE . 

Β. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε ησλ ζρεηηθώλ ηηκνινγίσλ, ηνπ ελ ιόγσ αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
κίζζσζεο 2 αδεηνδνηεκέλσλ αζζελνθόξσλ έσο ηνπ πνζνύ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000,00) επξώ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπα  ζύκθσλα κε ηελ  Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο.  

Η ελ ιόγσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 0899. 

Σν ζέκα νκόθσλα επηθπξώλεηαη ζήκεξα. 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
          Κπλεγαιάθε Δηξήλε  Γαιαΐλαο Ηιίαο  
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