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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 

            
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ         586/2021 
  

ΘΕΜΑ:  «Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης / καταχώρισης στοιχείων σε 

λογισμική εφαρμογή του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  (CPV 79500000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου  

ΚΑΕ 0419) » 

 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1.     Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.91634/30.12.2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 

1115/τ.ΥΟΔΔ /31.12.2019), με την οποία διορίσθηκε ο κ. Παντελιάδης Παναγιώτης του 

Παύλου, ως κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε 

αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/2007, με βαθμό 1ο, με τριετή 

θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012. 

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 περ. 1  του Ν. 3329/2005, σύμφωνα με τις οποίες : «Ο 

Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη της 

οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου….». 

3.     Την από 8.6.2021 (α.π. Νοσοκομείου 21940/8.6.2021) οικονομική προσφορά  της εταιρείας 

DART FACILITIES MANAGEMENT Α.Ε.  για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης/καταχώρισης 

στοιχείων σε λογισμική εφαρμογή του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  μηνιαίας δαπάνης 3.370,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. (4.178,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και όσα αναφέρονται σε αυτή. 

4.       Την από 10.6.2021 (α.π. Νοσοκομείου 23753/10.6.2021) νέα βελτιωμένη προσφορά της 

εταιρείας DART FACILITIES MANAGEMENT Α.Ε.   η οποία προέκυψε μετά από 

διαπραγμάτευση με την Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, μηνιαίας δαπάνης 2.990,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. (3.707,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και όσα αναφέρονται σε αυτή. 

5.    Τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ για παροχή υπηρεσιών ορθής και έγκαιρης καταχώρισης 

στοιχείων σε λογισμική εφαρμογή, προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν και να 

συνδράμουν στην ορθότητα λειτουργίας του ηλεκτρονικού  ιατρικού φακέλου ασθενών, η οποία 

αποτελεί στόχο υλοποίησης της διοίκησης του νοσοκομείου και η οποία ξεκινά από την 

εισαγωγή του ασθενή κυρίως κατά τις εφημερίες του νοσοκομείου. 

6.  Το γεγονός ότι η παραπάνω υποστήριξη δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί από το υπάρχον 

διοικητικό προσωπικό, λόγω έλλειψής του (συνταξιοδοτήσεις, μετακινήσεις & αποσπάσεις) 

καθώς και του γεγονότος ότι και λόγω πανδημίας, το υπηρετούν μειωμένο διοικητικό 

προσωπικό έχει επωμισθεί και τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου. 

7.  Το γεγονός ότι άλλοι τρόποι υποστήριξης όπως η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού θα 

επιβάρυνε πολλαπλάσια τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. 

8.  Την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου για ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.. 

9.    Τις διατάξεις των νόμων 2286/21995, 2690/1999, 3329/2005, 3580/2007, 3861/2010, 

4013/2011, 4024/2011, 4270/2014, 4412/2016, 4782/2021, 4441/2016, 4456/2017, όπως 

ισχύουν σήμερα 

10.    Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

       Ημερομηνία:   16.06.2021   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Αποφασίζει 

 

α) Την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης / καταχώρισης στοιχείων σε 
λογισμική εφαρμογή του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ  (CPV 79500000-9 Υπηρεσίες υποστήριξης 
γραφείου  ΚΑΕ 0419) στην εταιρεία DART FACILITIES MANAGEMENT Α.Ε.  [ΑΦΜ: 

801465988, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ Αθηνών, Μαντζάρου 1-3, Ν. Ψυχικό, Τ.Κ.: 154 51, Τηλ.:210 
9600906, Ηλ.Ταχ.: kdarivakis@dart.gr] σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 
Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4782/9.3.2021 και την 
υπογραφή σύμβασης μηνιαίας αξίας 2.990,00€ πλέον Φ.Π.Α. (3.707,60€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 
23753/10.6.2021 νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας σε συνέχεια της με 
αριθμ. πρωτ. Νοσοκομείου 21940/8.6.2021  αρχικής της προσφοράς  και όσων  αναφέρονται 
σε αυτή, οι οποίες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η εταιρεία έχει την  υποχρέωση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

  Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και συγκεκριμένα από τις 
18.6.2021 έως 17.4.2022 με συνολικό κόστος 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το 
Νοσοκομείο μπορεί να διακόψει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης που θα υπογραφεί, 
αζημίως, εφ' όσον γίνει ανάθεση των ζητουμένων υπηρεσιών  από Κεντρική Υπηρεσία 
(Υπουργείο Υγείας ή 4

η
 Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης) ή με την 

ολοκλήρωση  αντίστοιχου διαγωνισμού από το Νοσοκομείο ή για λόγους που το ίδιο θα 
κρίνει ότι, οι υπηρεσίες αυτές δεν απαιτούνται πλέον δεδομένων των εξελίξεων που θα 
ακολουθήσουν.  

β) Την επιβάρυνση του οικονομικού προϋπολογισμού ετών 2021 και 2022 (ΚΑΕ 0419), κατά το 
μέρος που αναλογικά προκύπτει για τα δύο έτη από την έναρξη και μέχρι τη λήξη της 
υπογραφείσας σύμβασης.  

γ)   Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην εταιρεία «DART FACILITIES MANAGEMENT 
Α.Ε» 

 

 

, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  &  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

 

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 
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