
Απόσπασμα Πρακτικών 
της 7ης/31.5.2018 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο  
 
Θέμα 67ο:“Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΥ 
έτους 2011, για την ανάθεση αναδόχου των «Υπηρεσιών Φύλαξης» 
(CPV: 79713000-5) των χώρων του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμε-
νου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, κα-
θώς και της ασφάλειας του προσωπικού και των νοσηλευομένων, με 
αριθμό απασχολούμενων δέκα (10) ατόμων, για το χρονικό διάστημα έξι 
(6) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 90.524,19 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 112.250,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή)»”. 

 
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Διοικήτρια 
του Νοσοκομείου μας, θέτει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το παραπάνω 
θέμα. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 

έτους 2011, με αριθ. διακ: 37/2012.  
2. Την υπ’ αριθ. 218/8.3.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του 

Νοσοκομείου, (ΑΔΑ: ΩΗΚΞ469067-72Υ), με την οποία αποφασίστηκε η 
κατακύρωση του με αριθμό διακήρυξης 9/2018 συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση αναδόχου παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του Νοσοκομείου 
(CPV: 79713000-5), για τέσσερις (4) μήνες, στην εταιρεία MEGA SPRINT GUARD 
SERVICES SA, στην τιμή των 13.797,25 € μηνιαίως χωρίς Φ.Π.Α. ή 17.108,59 € 
μηνιαίως με Φ.Π.Α. η οποία διαμορφώνεται σε 55.189,00 € χωρίς Φ.Π.Α. για 
τέσσερις (4) μήνες και 68.434,36€  με Φ.Π.Α. για τέσσερις (4) μήνες. 

3. Την από 9.3.2018 υπογεγραμμένη σύμβαση με την εταιρεία MEGA SPRINT 
GUARD Α.Ε., με ισχύ από 10.3.2018 έως 9.7.2018. 

4. Το γεγονός ότι: 
- Ο κοινός διαγωνισμός «Υπηρεσίες Φύλαξης» (CPV: 79713000-5), σε 

εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014, θα διενεργηθεί για όλα τα Νοσοκομεία της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας από το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και βρίσκεται στο 
στάδιο της 1ης διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών. Σύμφωνα με την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
24η/31.12.2015 (θέμα 46ο) συνεδρίασή του, η εγκεκριμένη ετήσια 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 250.000,00 € (224.500,00 € με 
Φ.Π.Α. για το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και 25.500,00 € με Φ.Π.Α. για το Κ.Υ. 
ΘΕΡΜΗΣ), ήτοι 181.048,39 € χωρίς Φ.Π.Α. ετήσια δαπάνη για ένα (1) έτος για 
το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ποσό μικρότερο του οριζόμενου κατώτερου ορίου 
των 221.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., βάσει του αρ. 5, του Ν. 4412/2016. 

- Το Νοσοκομείο δεν δύναται να προκηρύξει τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες 
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Φύλαξης» (CPV: 79713000-5), σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015, καθώς η 
ετήσια εγκεκριμένη προϋπολογιζόμενη δαπάνη στο ΠΠΥΦΥ έτους 2015 για 
την εν λόγω δαπάνη δεν επαρκεί διότι ανέρχεται σε 170.000,00 €. 

- Το Νοσοκομείο έχει εκκινήσει τη διαδικασία για τη σύνταξη νέων τεχνικών  
προδιαγραφών για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης» (CPV: 79713000-5), σύμφωνα με 
τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεδεμένου Νοσοκομείου 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού. 

- Το Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 97, του Ν. 4368/2016, έχει εκκινήσει 
την διαδικασία για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου ή παροχής 
υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα, που εργάζονταν ή εργάζονται 
αυτοπροσώπως, χωρίς να απασχολούν προσωπικό για τη φύλαξη του 
Νοσοκομείου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης των πινάκων 
κατάταξης από τον ΑΣΕΠ. 

- Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραπάνω περιπτώσεις, δεν αποτελεί 
υπαιτιότητα του Νοσοκομείου η μη έγκαιρη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 

- Η συνέχιση του έργου της φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου κρίνεται 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της εύρυθμης 
λειτουργίας του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο παράλληλα με τον διαγωνισμό 
για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων για τη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 
προέβη στη διενέργεια του με αριθμό διακήρυξης 47/2018 συνοπτικού 
διαγωνισμού, από τον οποίο προέκυψε η από 9.3.2018 υπογεγραμμένη 
σύμβαση με την εταιρεία MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., με ισχύ από 10.3.2018 
έως 9.7.2018. 

5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4747/20.9.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 
στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι: 
«Ι. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που 
ελήφθη στην 88η και την από 7.9.2016 συνεδρίασή της «Αναφορικά με την αρ-
μοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές 
μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016», (ΑΔΑ: Ω2ΔΖ465ΦΥΟ-ΩΥΗ), όλοι οι φο-
ρείς της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του ν. 3580/2007, εμπίπτουν, ως 
«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» στο ρυθμιστικό περιεχόμενο της υποπερίπτωσης 
α) της περίπτωσης 1) του άρθρου 2, του ν. 4412/2016 και επομένως είναι αναθέ-
τουσες αρχές. 
Τούτο δοθέντος κι ενόψει του ότι ο ν. 4412/2016 έχει τεθεί σε ισχύ από τη 8η 
Αυγούστου 2016, όταν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όλοι οι 
φορείς εποπτείας μας οφείλουν να διενεργούν όλες τις προμήθειές τους σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 32, 116 έως 118 και 303 
του νόμου αυτού». 

6. Τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016, αρθ. 27 «Ανοικτή Διαδικασία» παρ. 3, όπου 
ορίζειται ότι: «Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη 
από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης 
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προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 [ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών 35 ημέρες], οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν 
είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
της σύμβασης». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 αρθ. 36 «Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία 
ΕΣΗΔΗΣ», σύμφωνα με το οποίο οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων του νόμου, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 
χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

8. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της σύμβασης που θα 
προκύψει, εφ’ όσον γίνει ανάθεση των ζητουμένων εργασιών από Κεντρική 
Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας ή 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης) 
ή με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού ή σε περίπτωση 
σύναψης ατομικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με το 
άρθρο 97, του Ν. 4386/2016. 

9. Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ προϋπολογισμού 0439α του 
έτους 2018 στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη πίστωση. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
11. Το από 23.5.2018 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 28683/25.5.2018) έγγραφο 

της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 
12. Την άποψη που εξέφρασε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αλατζά Πανα-

γιώτα, σύμφωνα με την οποία διαφωνεί με την ανάθεση του έργου της φύλαξης 
των χώρων του Νοσοκομείου μας σε ιδιωτική εταιρεία και προτείνει την 
μονιμοποίηση του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία που παρέχει 
σήμερα υπηρεσίες φύλαξης. 

13. Τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
Τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, κάνοντας χρήση της παρ. 3, του αρθ. 27, του Ν. 4412/2016, 
και με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΥ έτους 2011, για την ανάθεση αναδόχου 
των «Υπηρεσιών Φύλαξης» (CPV: 79713000-5) των χώρων του Νοσοκομείου και του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, 
καθώς και της ασφάλειας του προσωπικού και των νοσηλευομένων, με αριθμό απα-
σχολούμενων δέκα (10) ατόμων, για το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 90.524,19 € χωρίς Φ.Π.Α. και 112.250,00 € με Φ.Π.Α., 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(χαμηλότερη τιμή). 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ισχύ της σύμβασης που θα 
προκύψει, εφ’ όσον γίνει ανάθεση των ζητουμένων εργασιών από Κεντρική Υπηρεσία 
(Υπουργείο Υγείας ή 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης) ή με την ολο-
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κλήρωση του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού ή σε περίπτωση σύναψης ατομικών 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 97, του Ν. 
4386/2016. 
Η συνέχιση του έργου της φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου κρίνεται 
απαραίτητη για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας 
του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο παράλληλα με τον διαγωνισμό για τη σύναψη 
ατομικών συμβάσεων για τη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, προέβη στη διενέργεια του 
με αριθμό διακήρυξης 47/2018 συνοπτικού διαγωνισμού, από τον οποίο προέκυψε η 
από 9.3.2018 υπογεγραμμένη σύμβαση με την εταιρεία MEGA SPRINT GUARD Α.Ε., 
με ισχύ από 10.3.2018 έως 9.7.2018. Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία σύναψης ατομικών συμβάσεων φύλαξης, το Νοσοκομείο θα προβεί στη 
διενέργεια νέου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, σύμφωνα με 
το άρθρο 27, του Ν. 4412/2016 «Ανοιχτή Διαδικασία», για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών των 35 ημερών καθώς το Νοσοκομείο θα βρεθεί 
εκτεθειμένο λόγω έλλειψης υπηρεσιών φύλαξης. Το Νοσοκομείο θα κάνει χρήση του 
αρθ. 27, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 που ορίζει ότι οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να 
ορίσουν ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι μικρότερη 
των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. 
Το Νοσοκομείο, για τους παραπάνω λόγους και σύμφωνα με το αρθ. 27, παρ. 3, του 
Ν. 4412/2016, ορίζει ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι 
μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της 
σύμβασης. 
 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αλα-
τζά Παναγιώτα και για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό. 
 
                    H ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      
          
             Παπαχριστοδούλου Βασιλική 
 
            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
           Δημήτριος Κτίστης                                            

1. Μάκος Χρήστος  
 

2. Σκέντος Γεώργιος  
 

3. Κατσιάφα Ανθούλα 
 

4. Χατζηπουλίδης Γεώργιος 
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5. Τσικόπουλος Γεώργιος 
 

6. Αλατζά Παναγιώτα   
 

7. Κήτα Μαρίνα 
 

8. Χατζηβασιλείου Δέσποινα   
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