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ε

ΑΔΑ: ΩΤ3Ο469073-ΠΜΛ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ

Αρηζκός 6/1-4-2022 σλεδρίαζες

« ΚΤΛΗΣΔΗΟ »

5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ηε Υίν ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο
Παξαζθεπή θαη ώξα 13:30 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ
«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό έρεη
νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/72880/2021 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΔΚ, ηεύρνο
Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 162/8-3-2022)}, ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ
Αληηπξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ.
Παξόληεο είλαη νη:
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ, Πρόεδρος ηοσ Γ. .
ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. ,
ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ..,
ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος , εθπρ/πος ηφλ ηαηρώλ.
ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ, ηαθηηθό κέιος, εθπρ/πος ιοηπού προζφπηθού.

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνύ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή.
ηε ζπλεδξίαζε επίζεο θιήζεθε θαη παξεπξέζεθε, ε Αλ. Τπνδηεπζύληξηα
Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Φαθαιηνύ Άλλα γηα παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ, ε νπνία απνρώξεζε πξηλ ηε ιήςε απνθάζεσλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Θέκα ΔΖΓ 14ο: Σροποποίεζε Απόθαζες Γ. . σπ. αρηζ. 5/23-3-2022 (ζέκα 5ο) ποσ αθορά

ηελ θάισυε ηφλ σπερεζηώλ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΚΑΗ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΥΗΟΤ
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΦΤΥΑΡΓΧ ΚΔΦΗΑΠ ΚΑΗ ΓΗΔΚ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ».
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Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ ην ζέκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππ. αξηζ.
5/23-3-2022 (ζέκα 5ν) Απόθαζεο Γ. . σο πξνο ην από 1-4-2022 (κε αξηζκ. πξση. εηζεξρ.
4805/1-4-2022) εηζεγεηηθό-ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ πνπ αθνξά
ππεξεζίεο
«ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΚΑΙ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
ΥΙΟΤ
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΦΤΥΑΡΓΧ, ΚΔΦΙΑΠ ΚΑΙ ΓΙΔΚ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ» από 15-4-2022 έσο 14-7-2022, ην νπνίν έρεη σο εμήο :
«

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»

Χίοσ 01.04.2022
Αριθ. Πρωτ.: 4805/01.04.22

Σμιμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμθκειϊν
Σαχ.Δ/νςθ: Ζλενασ Βενιηζλου 2
Σ.Κ.: 82132, Χίοσ
Σθλ.: 22713/50258
Πλθροφορίεσ: Β. Κουτςουρά

Προσ
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»

ΕΙΗΓΗΣΙΚΟ – ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 15/04/2022 – 14/07/2022
(ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΧΩΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΡΘΡΟΤ 32 ΠΑΡ. 2Γ Ν. 4412/2016)
Ι)Με τθν υπ’ αρικ. 214/07.02.2022 (ΑΔΑ:61ΗΡ469073-Φ89) Απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ
του Νοςοκομείου, αποφαςίςτθκε θ ακφρωςθ τθσ υπ’ αρικ. 81/2021 Διακιρυξθσ ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν υπ’ αρικ.162/2022 απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ, θ οποία κοινοποιικθκε ςτο
Νοςοκομείο ςτισ 03/02/2022, και θ επαναπροκιρυξθ δθμόςιου διαγωνιςμοφ με ανοιχτι
διαδικαςία άνω των ορίων, για τθν παροχι υπθρεςιϊν ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΝ

ΧΩΡΟΤ

ΔΟΜΩΝ

ΣΟΤ

Γ.Ν.

ΨΤΧΑΡΓΩ,

ΧΙΟΤ
ΚΕΦΙΑΠ

«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»
&

ΔΙΕΚ

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ»για ζνα (1) ζτοσ, με δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ του
Νοςοκομείου για δφο (2) μινεσ και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ με ςυμφωνία και των
δφο μερϊν, ςυνολικισ προχπολογιηόµενθσ δαπάνθσ 1.769.040,00 € με Φ.Π.Α. 17%.
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Ο νζοσ επικείμενοσ διαγωνιςμόσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και ςυγκεκριμζνα ςτο ςτάδιο
ζγκριςθσ των τροποποιθμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν από το Δ.. του Νοςοκομείου.
Ωςτόςο, υπάρχει ςε εξζλιξθ θ υπ’ αρικ. 02/2022 ςφμβαςθ με τθν εταιρία ΓΕΝ-ΚΑ
FACILITYMANAGEMENTAEμε

αντικείμενο

τθν

παροχι

υπθρεςιϊν

κακαριότθτασ

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και περιβάλλοντοσ χϊρου ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν
του Νοςοκομείου, διάρκειασ 3μθνϊν (15.01.2022 ζωσ και τισ 14.04.2022) θ οποία ζλαβε
χϊρα μζχρι να ςυηθτθκεί θ προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΡΧΗ ΕΞΕΣΑΗ
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.) θ οποία αςκικθκε κατά τθσ υπ’ αρικ. 81/2021
(ΑΔΑΜ:21PROC009616213) διακιρυξθσ από τον ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΕΦΑΝΙΔΗ του
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ και τθν εταιρεία «ΑΝΟΔΙΚΗ SERVICESΕ.Π.Ε.».
Επομζνωσ, λόγω τθσ ανωτζρω εξζλιξθσ είναι αδφνατον να περατωκεί θ διαγωνιςτικι
διαδικαςία ζωσ και τθν 14/04/2022, θμζρα κατά τθν οποία λιγει θ ιςχφσ τθσ ανακζςεωσ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτθν ανάδοχο εταιρεία

«ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY

MANAGEMENT Α.Ε.» με τθν υπ’ αρικ. 02/2022 ςφμβαςθ.
II)φμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 «Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ (άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)
», ορίηεται ότι:
«1. Στισ ειδικζσ περιπτώςεισ και περιςτάςεισ που προβλζπονται ςτισ
παραγράφουσ 2 ζωσ 6, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ανακζτουν δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ προςφεφγοντασ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ
δθμοςίευςθ.
2. Η διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να
χρθςιμοποιείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειών και υπθρεςιών ςε
οποιαδιποτε από τισ κατωτζρω περιπτώςεισ:
α) εάν, φςτερα από ανοικτι ι κλειςτι διαδικαςία είτε δεν υποβλικθκε καμία
προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ είτε καμία από τισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ ι αιτιςεισ
ςυμμετοχισ δεν είναι κατάλλθλθ, εφόςον δεν ζχουν τροποποιθκεί ουςιωδώσ οι αρχικοί
όροι τθσ ςφμβαςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι διαβιβάηεται ςχετικι ζκκεςθ ςτθν
Επιτροπι μετά από αίτθμά τθσ·
[3]
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Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία προςφορά όταν είναι άςχετθ με τθ ςφμβαςθ και
αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ να τροποποιθκεί ουςιαςτικά, να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ
και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Μθ κατάλλθλθ κεωρείται μία αίτθςθ ςυμμετοχισ όταν ςτο πρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα ςυντρζχει υποχρεωτικόσ ι δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα
με το άρκρο 73 ι όταν αυτόσ δεν πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχει κζςει θ
ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα άρκρα 75, 76 και 77.
β) εάν τα ζργα, τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ μποροφν να παραςχεκοφν μόνον από
ζναν ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα για οποιονδιποτε από τουσ κατωτζρω λόγουσ:
αα) ςτόχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ δθμιουργία ι απόκτθςθ μοναδικοφ ζργου τζχνθσ
ι καλλιτεχνικισ εκδιλωςθσ,
ββ) απουςία ανταγωνιςμοφ για τεχνικοφσ λόγουσ,
γγ)

προςταςία

αποκλειςτικών

δικαιωμάτων,

ςυμπεριλαμβανομζνων

των

δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ.
Οι εξαιρζςεισ που ορίηονται ςτισ υποπεριπτώςεισ ββ΄ και γγ΄ εφαρμόηονται μόνο
εάν δεν υπάρχει εφλογθ εναλλακτικι λφςθ ι υποκατάςτατο και θ απουςία ανταγωνιςμοφ
δεν είναι αποτζλεςμα τεχνθτοφ περιοριςμοφ των παραμζτρων τθσ ςφμβαςθσ·
γ)ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ απαραίτθτο, εάν λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ
οφειλόμενθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα για τθν ανακζτουςα αρχι, δεν είναι δυνατι θ
τιρθςθ των προκεςμιών που προβλζπονται για τισ ανοικτζσ, κλειςτζσ ι
ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ. Οι περιςτάςεισ που επικαλοφνται οι
ανακζτουςεσ αρχζσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν πρζπει ςε καμία
περίπτωςθ να απορρζουν από δικι τουσ ευκφνθ.»
Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 32Α «Ρφκμιςθ ηθτθμάτων προςφυγισ ςε
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ» του Ν. 4412/2016
ορίηεται επί λζξει το κάτωκι:
«1. Εξαιροφνται τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 22, περί
κανόνων που εφαρμόηονται ςτισ επικοινωνίεσ, του άρκρου 36, περί υποχρζωςθσ χριςθσ
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και λειτουργίασ του ΕΣΗΔΗΣ, τθσ παρ. 1 του άρκρου 72, περί εγγυιςεων, και των παρ. 1
ζωσ 4 του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ, οι ακόλουκεσ
περιπτώςεισ του άρκρου 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ:
α) όπου θ δυνατότθτα ανάκεςθσ περιορίηεται ςε ζναν προκακοριςμζνο
ςυμμετζχοντα, ςφμφωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 2, τθν παρ. 3, τθν περ. β’ τθσ παρ. 4 και
τθν παρ. 6,
β) όπου θ ανάκεςθ ζχει επείγοντα χαρακτιρα ςφμφωνα με τθν περ. γ’ τθσ παρ.
2, ι
γ) όπου θ ςυναλλαγι αφορά ςε προμικεια αγακών που είναι ειςθγμζνα και
αγοράηονται ςε χρθματιςτιριο εμπορευμάτων ςφμφωνα με τθν περ. γ’ τθσ παρ. 4.
2. Στισ περιπτώςεισ του άρκρου 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με
διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
διεξάγεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ, όπου υπάρχει, και θ
αξιολόγθςθ των προςφορών μπορεί να γίνεται ςε ενιαίο ςτάδιο με τθν ανάκεςθ τθσ
ςφμβαςθσ. Η διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το
οποίο ςυγκροτείται από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
221, περί οργάνων διενζργειασ ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, και
ειςθγείται προσ το αποφαινόμενο όργανο για κάκε κζμα που ανακφπτει κατά τθν
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι περιςτάςεισ τθσ περ.
β’ τθσ παρ. 1 ωσ γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίηεται και θ αρμόδια υπθρεςία τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
3. Στθν περ. γ’ τθσ παρ. 1 δεν απαιτείται προθγοφμενθ πρόςκλθςθ και θ
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ διεξάγεται με βάςθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ
ςυναλλαγισ.»
ΙΙΙ) Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι το άρκρο 32, του Ν. 4412/2016, παρ. 2,
«Προςφυγι ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ
(άρκρο 32 τθσ Οδθγίασ2014/24/ΕΕ)», παρζχει τη δυνατότητα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να
προςφφγει ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί
να χρθςιμοποιείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε
περιπτϊςεισ όπωσ αυτζσ τθσ περ. γ., δθλαδι ςτο μζτρο που είναι απολφτωσ
απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουςασ ανάγκθσ οφειλόμενθσ ςε γεγονότα απρόβλεπτα
[5]
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για τθν Ανακζτουςα Αρχι, δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ των προκεςμιϊν που
προβλζπονται

για

τισ

ανοικτζσ,

κλειςτζσ

ι

ανταγωνιςτικζσ

διαδικαςίεσ

με

διαπραγμάτευςθ. Οι περιςτάςεισ που επικαλοφνται οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ για τθν
αιτιολόγθςθ τθσ κατεπείγουςασ ανάγκθσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να απορρζουν
από δικι τουσ ευκφνθ.
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, υφίςτανται όλεσ οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ για τθν
εφαρμογι τθσ ανωτζρω νομοκετικισ διατάξεωσ, λόγω γεγονότων για τα οποία ουδεμία
ευκφνθ φζρει θ Ανακζτουςα Αρχι. Πιο ςυγκεκριμζνα, το Νοςοκομείο μασ με ζγκαιρο
προγραμματιςμό ζχει ςυμμορφωκεί με τθν υπ’ αρικμ. 162/2022 απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ και
ολοκλθρϊνει τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθ δθμοςίευςθ δθμόςιου ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ για τθν κάλυψθ των πάγιων αναγκϊν του, ο οποίοσ όμωσ δεν μπορεί να
ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 14/04/2022, οπότε λιγει θ ιςχφουςα ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ.Η αδιάλειπτη καθημερινή παροχή υπηρεςιϊν καθαριότητασ ςτουσ
χϊρουσ του Νοςοκομείου είναι απολφτωσ επιβεβλημζνη για λόγουσ προςταςίασ τησ
δημόςιασ υγείασ, ιδίωσ μάλιςτα ςτην απολφτωσ κρίςιμη αυτή περίοδο τησ πανδημίασ.
Επιςθμαίνεται ότι ζχουν εξαντλθκεί όλα τα λοιπά εργαλεία που ο νομοκζτθσ ζχει κζςει
ςτθ διάκεςθ των ανακετουςϊν αρχϊν (απευκείασ ανάκεςθ άρκρου 118 Ν. 4412/2016)
και πλζον δεν υφίςταται άλλοσ νόμιμοσ τρόποσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, για
τθν κάλυψθ των κατεπειγουςϊν αναγκϊν από 15/04/2022 και εντεφκεν.
Η κακυςτζρθςθ αυτι ουδόλωσ μπορεί να αποδοκεί ςε ζλλειψθ επιμζλειασ, ορκοφ
προγραμματιςμοφ ι και αδιαφορίασ των υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου. Αντίκετα,
μάλιςτα, οι υπθρεςίεσ χρθςιμοποίθςαν κάκε υπαρκτό νομικό εργαλείο (αρ. 118
απευκείασ ανάκεςθ Ν.4412/2016, βάςει του οποίου υπογράφθκε θ υπ’ αρικ. 185/2021
ςφμβαςθ για χρονικό διάςτθμα 01.01.2022 ζωσ και 14.01.2022),(αρκ.32 προςφυγι ςτθν
διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, βάςει του οποίου
υπογράφθκε θ υπ’ αρικ. 02/2022 ςφμβαςθ) (δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό άνω των
ορίων Ν. 4412/2016), προκειμζνου να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα, με αποτζλεςμα
ςιμερα θ προςφυγι ςτθν εξαιρετικι διαδικαςία του άρκρου 32περ.γ να παρίςταται ωσ
απαραίτθτθ προςωρινι λφςθ.
Η ακφρωςθ των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και θ εξάντλθςθ όλων των νομικϊν
εργαλείων ανάκεςθσ πριν τθν προςφυγι ςτθν εξαιρετικι διαδικαςία του άρκρου 32 περ.
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γ βρίςκονται ςε άμεςθ αιτιϊδθ ςυνάφεια με το ςθμερινό κατεπείγοντα χαρακτιρα τθσ
ανάγκθσ προςφυγισ ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ δθμοςιότθτα.
Επειδι ςφμφωνα με το άρκρο 5, του Ν. 4412/2016που ορίηει ότι: «Ωσ κατϊτατα
όρια, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α., ορίηονται τα
ακόλουκα:...β) 135.000 ευρϊ για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που
ανατίκενται από κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ και για διαγωνιςμοφσ μελετϊν που
διοργανϊνονται από τισ εν λόγω αρχζσ. *...+. β) 209.000 ευρϊ για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που ανατίκενται από μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ και
για διαγωνιςμοφσ μελετϊν που διοργανϊνονται από τισ εν λόγω αρχζσ. *...+. Σα κατϊτατα
όρια που κακορίηονται ςτισ άνω περιπτϊςεισ αϋ, βϋ, και γϋ ιςχφουν, εφόςον δεν ζχουν
ανακεωρθκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ». θμειϊνεται ότι,
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ.2365/2017 τθσ Επιτροπισ τα κατϊτατα όρια
ανακεωρικθκαν

από 135.000,00€

ςε

144.000,00€

και από 209.000,00€

ςε

221.000,00€και ιςχφουν, από1.1.2018 ζωσ 31.12.2019. Ενϊ, με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ.
1828/30.10.2019τθσ Επιτροπισ (Εφθμερίδα τθσ ΕΕ L279/25 τθσ 31.10.2019) τα κατϊτατα
όρια ανακεωρικθκαν από 144.000,00€ ςε 139.000,00€ και από 221.000,00€ ςε
214.000,00€ και ιςχφουν από 1.1.2020 ζωσ 31.12.2021. Σζλοσ, με τον Κανονιςμό (ΕΕ)
2021/1952 τθσ Επιτροπισ τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2021 (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ L398/23
τθσ 11.11.2021) και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2021/1953 τθσ Επιτροπισ τθσ 10θσ Νοεμβρίου
2021 (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ L398/25 τθσ 11.11.2021) τα κατϊτατα όρια
ανακεωρικθκαν από 139.000,00€ ςε 140.000,00€ και από 214.000,00€ ςε 215.000,00€
και ιςχφουν για τθ διετία 1.1.2022 ζωσ 31.12.2023.
Επειδι δεν απαιτείται η ςφμφωνη γνϊμη τθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) για τθ διενζργεια διαπραγμάτευςθσ για τρεισ (3)μινεσ, ςυνολικισ δαπάνθσ
189.000,00 € πλζον Φ.Π.Α. 17%, διότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2, περ. γ’
υποπερ. δδ’ του άρκρου 2, του Ν. 4013/2011, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 61,
του Ν. 4146/2013, παρ. 1.: «Οι αποφάςεισ των Ανακετουςϊν Αρχϊν που αφοροφν
προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ των δθμόςιων
ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 25,παρ. 3, του π.δ. 59/2007 και των
άρκρων 24 και 25, του π.δ. 60/2007,εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ,
εκδίδονται μετά από ςφμφωνθγνϊμθ τθσ Αρχισ, εφόςον οι ςυμβάςεισ αυτζσ εμπίπτουν,
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λόγω τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τουσ, ςτο πεδίο εφαρμογήσ των ανωτζρω προεδρικϊν
διαταγμάτων».
Επειδι προκφπτει η άμεςη και επιτακτική ανάγκη παροχήσ υπηρεςιϊν καθαριότητασ
για λόγουσ προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ, η οποία πράγματι δεν δφναται να
καλυφθεί από τισ 15.04.2022 ζωσ την ολοκλήρωςη των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν.
Επειδι υφίςταται θ ανάγκθ αποτροπισ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ, κακϊσ και οι
ειδικζσ ανάγκεσ που προζκυψαν ςε ςυνζχεια εμφάνιςθσ κρουςμάτων και εκ νζου
εξάπλωςθσ τουCoviD-19 ςτθν Ελλάδα, τα οποία ςυνιςτοφν γεγονότα απρόβλεπτα, που
δε κα είχαν αποτραπεί ακόμθ και εάν είχε επιδειχκεί θ μζγιςτθ δυνατι επιμζλεια,
ενταςςόμενα ςτθν ζννοια τθσ «ανωτζρασ βίασ».
Επομζνωσ, ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ
προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 32 του Ν. 4412/2016,
κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε τρεισ (3)οικονομικοφσ φορείσ:1) ΓΕΝ-ΚΑ FACILITY
MANAGEMENTA.E., 2) P.S.M FACILITΙES I.K.E., 3) GREEN POWER CLEANING P.C., οι
οποίοι με τα υπ’ αρικ 4735/01.04.22, 4737/01.04.22 και 4734/01.04.22 αιτιματά τουσ,
αντιςτοίχωσ, ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για τθν εξεφρεςθ τθσ χαμθλότερθσ δυνατισ
τιμισ προσ το ςυμφζρον του Νοςοκομείου, για τθν παροχι υπθρεςιϊν «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ»,
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΝ

ΔΟΜΩΝ

«ΨΤΧΑΡΓΩ»,

«ΚΕΦΙΑΠ»

&

«ΔΙΕΚ

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ»», χρονικοφ διαςτήματοσ τριϊν (3) μηνϊν, 15/04/2022 ζωσ και
14/07/2022, ςυνολικήσ προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 189.000,00 € πλζον Φ.Π.Α.17%
και κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τιμήσ, καλϊντασ αυτοφσ να υποβάλουν τθν προςφορά τουσ,
ςφμφωνα με τισ ίδιεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κα εγκρικοφν από το Δ.. και για τθ
διενζργεια δθμόςιου διαγωνιςμοφ με ανοιχτι διαδικαςία άνω των ορίων, για τθν παροχι

υπθρεςιϊν ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ
ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΤΧΑΡΓΩ,
ΚΕΦΙΑΠ & ΔΙΕΚ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» για ζνα (1) ζτοσ, με δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ
εκ μζρουσ του Νοςοκομείου για δφο (2) μινεσ και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ με
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ςυμφωνία και των δφο μερϊν, ςυνολικισ προχπολογιηόµενθσ δαπάνθσ 1.769.040,00 €
με Φ.Π.Α. 17% .
Σμήμα Προμηθειϊν

Β.Κουτςουρά

Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη
Σου Οικονομικοφ Σμήματοσ

Δ.Πολιτάκη

Η Αναπληρϊτρια Διευθφντρια
Οικονομικοφ/ Διοικητικοφ

α.α. Αν. Φαφαλιοφ»

ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο εηζεγείηαη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
32 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηόπηλ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ζε ηξεηο (3)νηθνλνκηθνύο θνξείο όπσο
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ εηζήγεζε, γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ
«ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ», ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ
«ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» & «ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ»», ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο
ηξηώλ (3) κελώλ, 15/4/2022 έσο θαη 14/7/2022, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο
189.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 17 %, θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κε
ηελ ππ. αξηζ. 6/1-4-2022 (ζέκα 3ν) Απόθαζε Γ. ., ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ηε ζπλέρεηα ην κέινο Βαιαληδά Μαξία αλαθέξεη : «δελ κπνξώ λα ηνπνζεηεζώ γηα ην
ζέκα δηόηη δελ ππήξρε εηζήγεζε γηα λα ελεκεξσζώ εγθαίξσο».
ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη ε Γηνηθεηηθή Γηεπζύληξηα ελεκέξσζε ζην
πξνεγνύκελν Γ. . ηελ θα Βαιαληδά αλαιπηηθά, παξνπζία ηεο Ννκηθήο πκβνύινπ,
σζηόζν επεηδή ε Πξόεδξνο ζεώξεζε ην εηζεγεηηθό ππεξεζηαθό ζεκείσκα ειιηπέο, δήηεζε
ηελ πιήξε εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ γηα ηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ κειώλ.
Η Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ςεθνθνξία επί ηεο έγθξηζεο ηνπ ζέκαηνο από ηελ νπνία
πξνέθπςαλ ηέζζεξηο (4) ςήθνη ππέξ θαη έλαο (1) ςήθνο θαηά, κεηνςεθνύληνο ηνπ κέινπο
Βαιαληδά Μαξίαο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ
Αποθαζίδεη θαηά πιεηουεθία
Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζ. 5/23-3-2022 (ζέκα 5ν) Απόθαζεο Γ. . σο εμήο :
1. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ
«ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» ΚΑΙ «ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ»», γηα ρξνληθό
δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ, ήηνη από 15-4-2022 έσο 14-7-2022 , γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ εηζήγεζε.
2. Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, θαηόπηλ ζρεηηθήο
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πξόζθιεζεο ζε ηξεηο (3)νηθνλνκηθνύο θνξείο:
1) ΓΔΝ-ΚΑ FACILITY
MANAGEMENTA.E., 2) P.S.M FACILITΗES I.K.E., 3) GREEN POWER
CLEANING P.C., νη νπνίνη κε ηα ππ’ αξηζ 4735/01.04.22, 4737/01.04.22 θαη
4734/01.04.22 αηηήκαηά ηνπο, αληηζηνίρσο, έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ
εμεύξεζε ηεο ρακειόηεξεο δπλαηήο ηηκήο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα
ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ &
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΥΧΡΟΤ
ΣΟΤ
Γ.Ν.
ΥΙΟΤ
«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» &
«ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ»», ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηξηώλ (3) κελώλ, 15/4/2022 έσο
θαη 14/7/2022, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 189.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 17
%, θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο θαιώληαο απηνύο λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά
ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κε ηελ ππ. αξηζ. 6/1-4-2022 (ζέκα 3ν) Απόθαζε Γ.
., ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
3. H αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 0845 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
------------------------------------------Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ην νπνίν αθνύ αλαγλώζηεθε
θαη βεβαηώζεθε , ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ

Δ . ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ

Ν.ΝΣΟΤΛΖ
Α. ΚΑΡΣΑΛΖ
Μ. ΒΑΛΑΝΗΓΑ

Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα
ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ
Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο
αποζπάζκαηος
Πραθηηθού ηοσ Γ.
Υίος , 1-4-2022
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ
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