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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ με αριθ. 2027/25-10-2022 
 
Έχοντας  υπόψη: 
1. Tις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τον 

Ν. 3370/2005 και τον Ν. 3527/2007.  
2. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2764/16-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού 

του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, αρμοδιότητας 4ης 
Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 65/τ.ΥΟΔΔ/31-01-2020 όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 
108/ τ.ΥΟΔΔ /14-02-2020). 

3. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2403/15-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 
διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’, με αρμοδιότητα στην οργανική Μονάδα Έδρας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 
αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 31/τ.ΥΟΔΔ/17-01-2020). 

4. Την υπ΄ αριθμ.: 2009/21.10.2022 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:                                            
ΨΝΦΝ469067-155), σχετικά με την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ασθενοφόρου (CPV 
85143000-3) για χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών και μέχρι την κάλυψη του ποσού των 
30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 169/21-10-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
[22RPOC0114763700] για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Ασθενοφόρου (CPV: 85143000-3) 
στην εταιρεία  ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ, για χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών και μέχρι την κάλυψη του 
ποσού των 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ, με ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών την 25-10-2022 και ώρα 11η πρωινή. 

6. Το από 25-10-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 51765/25-10-2022) ηλεκτρονικό μήνυμα  
διαμαρτυρία-πρόσκληση της εταιρίας με την επωνυμία ΒΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σε συνέχεια 
της υπ’ αριθμ. 169/21-10-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των 
«Υπηρεσιών Ασθενοφόρου (CPV: 85143000-3) για χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών και 
μέχρι την κάλυψη του ποσού των 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ». 

7. Την υπ’ αριθμ. 2431/25-10-2022 εμπρόθεσμη προσφορά που κατέθεσε η εταιρία 
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ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ.   

8. Τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν. 4412/2016. 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» του Ν. 4412/2016. 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 127 «Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 

και 119» του Ν. 4412/2016. 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 372 «Δικαστική προστασία - Αρμόδιο δικαστήριο», παρ. 6, του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Α. Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας των διαδικασιών αποφασίζουμε την 
αναβολή  αποσφράγισης της προσφοράς της υπ΄ αριθμ. 169/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Ασθενοφόρου (CPV: 85143000-3) στην 
εταιρεία  ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΝ. ΙΚΕ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ, για χρονικό διάστημα δύο (2)  μηνών και μέχρι την κάλυψη του ποσού των 
30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ, προκειμένου να εξεταστούν τα όσα αναφέρονται 
στο από 25-10-2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 51765/25-10-2022) ηλεκτρονικό μήνυμα  
διαμαρτυρία-πρόσκληση της εταιρίας με την επωνυμία ΒΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
Β. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση. 
 
 
                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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