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Θεσσαλονίκη,  8 Μαρτίου 2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 218 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τη με αριθμό πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ. 43434/15.6.2016 απόφαση του Υπουργού 

Υγείας (Φ.Ε.Κ. 307/15.6.2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του Διοικήτριας του 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο». 

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας  κατά 
την 1η/17.1.2018 συνεδρίασή του, (θέμα 67ο), (ΑΔΑ: ΩΒΤ3469067-1ΗΓ), σχετικά 
με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου των 
«Υπηρεσιών Φύλαξης» των χώρων του Νοσοκομείου (CPV: 79713000-5) καθώς 
και της ασφάλειας του προσωπικού και των νοσηλευομένων, με αριθμό 
απασχολούμενων δέκα (10) ατόμων, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 
και συγκεκριμένα από τις 10.3.2018 έως 9.7.2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
55.189,68 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 68.435,20 € με Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την υπ’ αριθ. 487/1.2.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διοικήτριας του 
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (ΑΔΑ:7Ι17469067-ΡΟΜ), ποσού των 68.435,20 € στον ΚΑΕ 
0439 του προϋπολογισμού έτους 2018. 

4. Τους όρους της υπ΄ αριθ. 9/ 2018 διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο ΚΗΜΔΗΣ (18PROC002624238 2018-02-05) 
και η περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στον ημερήσιο τύπο και στο δικτυακό 
τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΓΓ5469067-Ζ9Ε). 

5. Την μία (1) προσφορά που κατατέθηκε εμπρόθεσμα από την εταιρεία MEGA 
SPRINT GUARD SERVICES S.A.   

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9153/21.2.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
καλείται η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού να 
αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές. 

7. Το από 22.2.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς  της 
εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A.   

8. Την υπ’ αριθ. 186/26.2.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου μας, 
(ΑΔΑ: 64ΥΟ469067-Τ6Ω), με την οποία επικυρώθηκε το από 22.2.2018 Πρακτικό 
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της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A., ως προσωρινός 
ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού και αποφασίστηκε να κληθεί να καταθέσει 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθ. 103, του Ν. 4412/2016 και το 
αρθ. 5, της υπ’ αριθ. 9/2018 διακήρυξης. 

9. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9893/26.2.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την εταιρεία 
MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A., με το οποίο της κοινοποιήθηκε η ανωτέρω 
απόφαση της Διοικήτριας και ζητήθηκε η κατάθεση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

10. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 11886/7.3.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου προς την 
Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με το οποίο της κοινοποιήθηκε η 
ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

11. Το άρθρο 97, του Ν. 4386/2016 βάσει του οποίου, το Νοσοκομείο διενήργησε 
προκήρυξη για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης. 

12. Το από 7.3.2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που κατέθεσε η εταιρεία MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A., 
στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Παραλάβαμε τον κλειστό φάκελο με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε η εταιρεία MEGA SPRINT GUARD 
SERVICES S.A., σε δύο (2) αντίγραφα, τον αποσφραγίσαμε και μονογράψαμε τα 
κατατεθέντα δικαιολογητικά κατά φύλλο.  
Κατόπιν προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπιστώσαμε ότι 
ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνουμε την υπογραφή της σύμβασης με την 
εταιρεία MEGA SPRINT GUARD SERVICES S.A., για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του Νοσοκομείου, για τέσσερις (4) μήνες, στην τιμή των 
13.797,25 € μηνιαίως χωρίς Φ.Π.Α. και 55.189,00 € για τέσσερις μήνες χωρίς 
Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 17.108,59 € μηνιαίως και 
68.434,36 € για τέσσερις (4) μήνες, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης. Σύμφωνα με το άρθ. 7 «Χρόνος ισχύος της σύμβασης» της υπ’ αριθ. 9/2018 
διακήρυξης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της 
σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποί-
ηση του Αναδόχου, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον συναφθούν ατομικές συμβά-
σεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 97, του Ν. 4386/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τε-
λευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο. Το παρόν Πρα-
κτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
για έγκριση».  

13. Το άρθρο 97, του Ν. 4386/2016 βάσει του οποίου, το Νοσοκομείο διενήργησε 
προκήρυξη για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  φύλαξης. 

14. Τις διατάξεις του άρθ. 80 και 103 του Ν. 4412/2016. 
15. Το από 7.3.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 12457/8.3.2018) έγγραφο της 

Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

α. Την επικύρωση του από 7.3.2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου, για τέσσερις (4) μήνες, προϋ-
πολογιζόμενης δαπάνης 55.189,86 € χωρίς Φ.Π.Α., με αριθμ. διακ. 9/2018. 

β. Την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία  MEGA SPRINT GUARD SERVICES 
S.A. για την ανάθεση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του Νοσοκομείου, 
για τέσσερις (4) μήνες, στην τιμή των 13.797,25 € μηνιαίως χωρίς Φ.Π.Α. και 
55.189,00 € για τέσσερις μήνες χωρίς Φ.Π.Α., η οποία με Φ.Π.Α. 24% 
διαμορφώνεται σε 17.108,59 € μηνιαίως και 68.434,36 € για τέσσερις (4) μήνες, 
και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
Σύμφωνα με το άρθ. 7 «Χρόνος ισχύος της σύμβασης» της υπ’ αριθ. 9/2018 
διακήρυξης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της 
σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποί-
ηση του Αναδόχου, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον συναφθούν ατομικές συμβά-
σεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, σύμφωνα με το άρθρο 97, του Ν. 4386/2016. 
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την 
τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο. 

γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νο-
σοκομείου. 

                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                       α.α  

                        
                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΟΣ 
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