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                               ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ  αριθ.1422 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ' αριθμ. A2β/Γ.Π. οικ.43434/15-6-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(ΦΕΚ 307/15-6-2016 τ. ΥΟΔΔ) περί διορισμού Διοικήτριας του Νοσοκομείου. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/27.10.2011 και της υπ΄ αριθ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21508 (ΦΕΚ 2540/7.11.2011) Υπουργικής απόφασης. 
3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 15η/29-12-2014 

συνεδρίασή του (θέμα 78ο) με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση του ΠΠΥΦΥ 
έτους 2015, ανά είδος και προϋπολογιζόμενη δαπάνη, σύμφωνα με το 
αντίστοιχο ΠΠΥΥ έτους 2014, όπως αυτό καταρτίστηκε και υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά κατά το έτος 2013 και έλαβε έγκριση με την υπ΄αριθμ. 5804/24-11-
2014 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 3261/τ.Β΄/4-12-2014. 

4. Την Κ.Υ.Α. αριθμ. 4658/2016 (ΦΕΚ 2937/τ. Β'/15-9-2016) του Υπουργού Υγείας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε «Το 
Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) των 
Εποπτευομένων Φορέων υγείας για το έτος 2015, (πιστώσεις 2016-2017) με 
χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
21η/ 9.12.2015 (θέμα εκτ 2ο) συνεδρίασή του, για την έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ», 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.395.000,00€, ενταγμένου στο ΠΠΥΦΥ 2014. 

6. Την υπ’ αριθ. 4525/1-12-2017 απόφαση (ΦΕΚ 4208/Β/1-12-2017) του Υπουργού 
Υγείας «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων 
Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ) των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» με την οποία, 
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μεταξύ των άλλων, παρατείνεται η προκήρυξη του προγράμματος προμηθειών 
των υπηρεσιών και φαρμάκων υγείας ΠΠΥΦΥ έτους 2015, έως τις 31-12-2018. 

7. Το γεγονός ότι στο ΠΠΥΦΥ έτους 2015 περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο 
παρακάτω διαγωνισμός: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV Περιγραφή Είδους ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΚΑΕ 
ΠΡΟΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ

ΟΥ 

Προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη 

90911200-8 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

Διεθνής Ανοιχτή 
Διαδικασία 

Ηλεκτρονικός 
διαγωνισμός 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 0439 1.395.000,00€ 

 
8. Το αρθ. 27 του Ν. 4412/2016 «Ανοικτή Διαδικασία». 

9. Την  απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την  7η/31-05-2018 
(θέμα 65ο)  συνεδρίασή του (ΑΔΑ: ΩΛΙΗ469067-Ι46) αναφορικά με τη 
διενέργεια Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την με 
χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 με 
τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, για 
την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του 
διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 
Θεσσαλονίκης, CPV 90911200-8, για ένα (1) έτος, και με δικαίωμα προαίρεσης 
για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.790.000,00€ 
με ΦΠΑ (1.395.000,00€ με ΦΠΑ για το διάστημα από 01.04.2019 έως 
31.03.2020 και 1.395.000,00€ με ΦΠΑ για το διάστημα από 01.04.2020 έως 
31.03.2021), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη 
προσφορά). 

10. Την  υπ΄ αριθ. 4209/13-11-2018 (ΑΔΑ:ΨΩ6Θ46907Κ-9ΚΒ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

11. Την  υπ΄ αριθ. 24994/06-07-2018 (ΑΔΑ:656ΛΟΡ1Ο-57Σ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ. 

12. Την υπ’ αριθ. 166/2018 διακήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
(18PROC004091781 2018-11-29) και περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε 
στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΩΜ8469067-ΤΑΖ), στην εφημερίδα και στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον συστημικό αριθμό 67726 στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

13. Το γεγονός ότι, όπως ορίζεται από την υπ’ αριθ 166/2018 διακήρυξη, η 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι  η 4η.01.2018 και 
ώρα 11:00:00 και ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 14η.01.2019 
και ώρα 09:00:00. 
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14. Την από 10.12.2018 προδικαστική προσφυγή και το αίτημα αναστολής της 

προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας που κατέθεσε η εταιρεία ISS FACILITY 

SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ με το διακριτικό τίτλο «ISS FACILITY SERVICES AE» κατά της 

υπ’ αριθ. 166/2018 διακήρυξης του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (αρ.πρωτ.εις.εγγ. 

67205/11.12.2018) 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 67939/14.12.2018 έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο 

κοινοποιήθηκε η ανωτέρω προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο, 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 67726. 

16. Το από 17.12.2018 έγγραφο της ΑΕΠΠ(αρ.πρωτ.εις.εγγ. 68539/18.12.2018) και 

η υπ’ αριθ. 1744/14.12.2018 (αρ.πρωτ.εισ.εγγ. 68538/18-12-2018) πράξη του 

Προέδρου του 7ου Κλιμακίου, με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία εξέτασης 

της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ για την Παρασκευή 18 

Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:00 στην έδρα της ΑΕΠΠ και κλήθηκε η 

Αναθέτουσα Αρχή να καταθέσει τις απόψεις της. 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 672018/19.12.2018 Έκθεση Απόψεων του Νοσοκομείου 

που απέστειλε στην ΑΕΠΠ επί της από 10.12.2018 προδικαστικής προσφυγής 

που κατέθεσε η εταιρεία «ISS FACILITY SERVICES AE». 

18. Την από 21.12.2018 παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ που κατέθεσε η εταιρεία 

IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» (αρ.πρωτ.εις.εγγ. 

70117/27.12.2018) αναφορικά με την από 10.12.2018 προδικαστική προσφυγή 

που κατέθεσε η εταιρεία «ISS FACILITY SERVICES AE». 

19. Την υπ’ αριθ. Α560/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, Διαδικασία Προσωρινής 
Προστασίας, (αρ.πρωτ.εις.εγγ. 70190/27.12.2018) με την οποία αναστέλλεται η 
εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία (αρ.διακ. 166/2018) έως την έκδοση 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής. 

20. Το από 27-12-2018 έγγραφο της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας (αρ.πρωτ 70439/28-12-2018)  

21. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και Ν.3329/2005. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ    
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(α) την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στον 

με αριθμό διακήρυξη 166/2018  Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 67726, 

σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 με τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές 

προδιαγραφές του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και 

Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, CPV 90911200-8, για ένα (1) έτος, και με 

δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 2.790.000,00€ (1.395.000,00€ για το διάστημα από 01.04.2019 έως 

31.03.2020 και 1.395.000,00€ για το διάστημα από 01.04.2020 έως 31.03.2021), με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (συμφερότερη προσφορά) για την Πέμπτη 

31 Ιανουαρίου 2019 κα ώρα 11:00:00. 
 

 

(β) την μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του με αριθμό διακήρυξη 166/2018  

Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 67726, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 με 

τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΠΥΦΥ έτους 2014, για την 

ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» του Νοσοκομείου και του 

διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, 

CPV 90911200-8, για ένα (1) έτος, και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) ακόμη 

έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.790.000,00€ (1.395.000,00€ για το 

διάστημα από 01.04.2019 έως 31.03.2020 και 1.395.000,00€ για το διάστημα από 

01.04.2020 έως 31.03.2021), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

(συμφερότερη προσφορά) για την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 κα ώρα 09:00:00. 
 
                                                          
                                       
                                                         Η   ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

        ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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