
ηε Υίν ζήκεξα ηελ 22ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Πέκπηε θαη ψξα 13:30 ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην» 

ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {φπσο απηφ έρεη νξηζηεί κε ηελ κε 

αξηζκ. Γ4β/72880/2021 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ,  ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 

162/8-3-2022)}, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, γηα 

ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξφληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ, Πρόεδρος Γ. ., 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος , εθπρ/πος ηφλ ηαηρώλ. 

5. ΚΟΤΣΟΓΟΝΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, αλαπι. κέιος, εθπρ/πος ιοηπού 

προζφπηθού. 

 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνχ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή.  

ηε ζπλεδξίαζε επίζεο θιήζεθε θαη παξεπξέζεθε, ε Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 

Γηνηθεηηθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, Φαθαιηνχ Άλλα γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ, 

ε νπνία απνρψξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ε Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

                           ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

Θέκα 11
ο
: Δλέργεηες γηα ηελ θάισυε ηφλ σπερεζηώλ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αρηζκός   35/22-9-2022 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
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ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ 

ΦΤΥΑΡΓΧ, ΚΔΦΗΑΠ ΚΑΗ ΓΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ» κεηά ηελ 15-10-2022. 

Η Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γ α) ην απφ 20-9-2022 (κε αξηζκ. πξση. 

εηζεξρ. 14119/20-9-2022) εηζεγεηηθφ-ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνκεζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ ΚΔΦΙΑΠ 

ΚΑΙ ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ» απφ 15-10-2022 έσο 14-1-2023 θαη β) ηελ ππ. αξηζ. 

πξση. εηζεξρ. 14109/20-9-2022 γλσκνδφηεζε ηεο δηθεγφξνπ ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, ηα 

νπνία έρνπλ σο εμήο : 

« 

              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                            Χίοσ 20.09.2022 
2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 14119/20.09.22 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ 
         «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

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

 
ΕΙΗΓΗΣΙΚΟ – ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ  ΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΘΕΜΑ: ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ 15/10/2022 – 14/01/2023 

(ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΧΩΡΙ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΡΘΡΟΤ 32 ΠΑΡ. 2Γ Ν. 4412/2016) 

 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν.4013/2011, 

όπωσ ιςχφει, προβλζπεται ότι: “Γ·..] δδ) Οι αποφάςεισ των ανακετουςϊν Αρχϊν που 

αφοροφν τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ για τθν ανάκεςθ των 

δθμόςιων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β τθσ παρ. 2 του άρκρου 26 και 

τα άρκρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (Α'147) εξαιροφμενων των περιπτϊςεων 

ανωτζρασ βίασ, εκδίδονται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, εφόςον οι 

ςυμβάςεισ αυτζσ εμπίπτουν, λόγω τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τουσ, ςτο πεδίο 

ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 
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εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΚ και2014/25/ΕΚ, οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν 

ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ με το Ν.4412/2016. Κατά τθν άςκθςθ τθσ εν λόγω 

αρμοδιότθτασ θ Αρχι λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ γενικζσ αρχζσ του ενωςιακοφ και 

εκνικοφ δικαίου. 

Η διάταξθ του άρκρου 2 παρ. 2 του ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, 

Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» ορίηει: «Ο παρϊν νόμοσ κεςπίηει κανόνεσ: α) για τισ διαδικαςίεσ 

προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν μελετϊν 

που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Βιβλίου I (άρκρα 2 ζωσ 221) *...+ Οι 

διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται, με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 3 ζωσ 7, 

ςε όλεσ τισ ςυμβάςεισ των περιπτϊςεων α και β , ανεξαρτιτωσ είδουσ και 

εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτϊν, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ 

αυτοφ». 

Σο άρκρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίηει τα παρακάτω: «1. Το παρόν Βιβλίο 

(άρκρα 3 ζωσ 221) κεςπίηει κανόνεσ για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και 

ςφναψθσ ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν μελετϊν που πραγματοποιοφνται από 

ανακζτουςεσ αρχζσ, ανεξαρτιτωσ εκτιμϊμενθσ αξίασ αυτϊν, κατά τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. 2. Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ςφμβαςθ κατά τθν 

ζννοια του παρόντοσ Βιβλίου είναι θ απόκτθςθ, μζςω δθμόςιασ ςφμβαςθσ, από μία 

ι περιςςότερεσ ανακζτουςεσ αρχζσ, ζργων, αγακϊν ι υπθρεςιϊν από οικονομικοφσ 

φορείσ που επιλζγονται από τισ εν λόγω ανακζτουςεσ αρχζσ, ανεξαρτιτωσ του κατά 

πόςον τα ζργα, τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ ςκοποφ 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ». 

το άρκρο 5 «Κατϊτατα όρια (άρκρο 4 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ και Κανονιςμόσ (ΕΕ) 

2015/2170)» του ν. 4412/2016 (A’ 147) προβλζπεται ότι: 

«Ωσ κατϊτατα όρια, ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

ΦΠΑ, ορίηονται τα ακόλουκα: α).., β)…., γ) 209.000 ευρϊ για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που ανατίκενται από μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ 

αρχζσ…………..». 
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Οι διατάξεισ του άρκρου 6 «Μζκοδοι υπολογιςμοφ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 

ςφμβαςθσ (άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)» παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου νόμου 

ορίηουν: «Ο υπολογιςμόσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ ςφμβαςθσ βαςίηεται ςτο 

ςυνολικό πλθρωτζο ποςό, χωρίσ ΦΠΑ, όπωσ εκτιμάται από τθν ανακζτουςα αρχι, 

ςυμπεριλαμβανομζνου κάκε τυχόν δικαιϊματοσ προαιρζςεωσ ι τυχόν παρατάςεων 

τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηουν ρθτά τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.*...+ 3. Η επιλογι τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ μεκόδου για τον υπολογιςμό τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ μιασ 

ςφμβαςθσ δεν γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ εφαρμογισ οποιοςδιποτε 

διάταξθσ του παρόντοσ νόμου. Η ςφμβαςθ δεν κατατζμνεται κατά τρόπο ϊςτε να 

αποφεφγεται θ εφαρμογι οποιαςδιποτε διάταξθσ του παρόντοσ νόμου, εκτόσ αν 

αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ. *...+ 9. Όταν ζνα ςχζδιο αγοράσ για 

τθν απόκτθςθ ομοιογενϊν αγακϊν μπορεί να οδθγιςει ςε ανάκεςθ ςυμβάςεων υπό 

τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων, λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 

5 περιπτϊςεισ β ' και γ' θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία όλων αυτϊν των τμθμάτων. 

Όταν θ ςυνολικι αξία των τμθμάτων ιςοφται ι υπερβαίνει το κατϊτατο όριο που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρμόηεται ςτθν ανάκεςθ κάκε 

τμιματοσ». 

τθ διάταξθ του άρκρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016 (Λ 147), θ οποία 

ενςωματϊνει τθν αντίςτοιχθ διάταξθ του άρκρου 32 παρ. 2 περ. γ' τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ, προβλζπεται ότι:«2. Η διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ μπορεί να χρθςιμοποιείται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε οποιαδιποτε από τισ κατωτζρω περιπτϊςεισ: 

*...+ 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 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». 

Περαιτζρω και με βάςθ τθν οδθγία τθσ ΕΑΑΔΗΤ: «Κατϊτατα όρια των άρκρων 5 

(βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του Ν. 4412/2016 (2022-2023)»,τα κατϊτατα όρια των 

άρκρων 5 (βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του Ν. 4412/2016κατά τον Κανονιςμό (ΕΕ) 
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2021/1952 τθσ Επιτροπισ τθσ 10θσ Νοεμβρίου 2021 (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ EE 

ΕL398/23 τθσ 11.11.2021) και τον Κανονιςμό(ΕΕ)2021/1953 τθσ Επιτροπισ τθσ 10θσ 

Νοεμβρίου 2021 (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ EE L398/25 τθσ 11.11.2021) που 

εφαρμόηονται για τθ διετία 1.1.2022 -31.12.2023» για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ορίηονται ςτο ποςό των 215.000,00€ χωρίσ ΦΠΑ για ΜΗ 

Κεντρικζσ Ανακζτουςεσ Αρχζσ. 

τθν προκειμζνθ περίπτωςθ του Γ.Ν. Χίου «κυλίτςειο» ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ για 

τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων & περιβάλλοντοσ 

χϊρου του Γ.Ν. Χίου «κυλίτςειο» ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν «ΨΤΧΑΡΓΩ», 

«ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» για χρονικό διάςτθμα από 15/07/2022 ζωσ 

14/10/2022. Η διακιρυξθ υπ’ αρικμ. 35/2022 για τθ διενζργεια θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ με ανοιχτι διαδικαςία άνω των ορίων για τθν «Κακαριότθτα 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων & περιβάλλοντοσ χϊρου του Γ.Ν. Χίου «κυλίτςειο» 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δομϊν «ΨΤΧΑΡΓΩ», «ΚΕΦΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» για ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ εκ μζρουσ 

του νοςοκομείου για δυο (2)μινεσ και επιπλζον για δζκα (10) μινεσ με ςυμφωνία 

και των δυο (2) μερϊν» δθμοςιεφκθκε ςτισ 09.06.2022.  Η καταλθκτικι θμερομθνία 

παραλαβισ των προςφορϊν ιταν θ 27.06.2022. Η  ζγκριςθ του πρακτικοφ ελζγχου 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προςφορϊν ζγινε ςτισ 30.08.2022 και 

ςτισ 12.09.2022 αςκικθκαν προςφυγζσ ενϊπιον τθσ Ε.Α.ΔΗ.Τ. από δφο 

οικονομικοφσ φορείσ, με τισ οποίεσ αιτοφνται τθν ακφρωςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου και τθν λιψθ προςωρινϊν μζτρων 

για τθν αναςτολι τθσ προόδου του διαγωνιςμοφ. Ακόμθ όμωσ και ςτθν περίπτωςθ 

που δεν λθφκοφν προςωρινά μζτρα για τθν αναςτολι τθσ προόδου του 

διαγωνιςμοφ, είναι ςχεδόν απίκανο να ζχει ςυναφκεί θ ςχετικι ςφμβαςθ ζωσ τισ 

14.10.2022 δεδομζνου ότι κα ακολουκιςει το ςτάδιο τθσ εξζταςθσ τθσ οικονομικισ 

προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, θ ζγκριςθ του πρακτικοφ αυτοφ από το 

Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου, θ πρόςκλθςθ του προςωρινοφ αναδόχου 

για υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ, θ ςχετικι απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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Δεδομζνου δε ότι θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ των χϊρων εντόσ του Νοςοκομείου και των δομϊν αυτοφ για τρεισ 

μινεσ δεν υπερβαίνει το ποςό των 215.000,00€ δεν απαιτείται θ παροχι ςφμφωνθσ 

γνϊμθσ τθσ ΕΑΑΔΗΤ για τθ διενζργεια διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ διότι δεν 

εμπίπτει, λόγω τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ, ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 

2014/24/ΕΕ, οφτε, κατά ςυνζπεια, ςτθ γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα τθσ Αρχισ, λόγω 

του αιτοφμενου ποςοφ, κατ' άρκρο 2 παρ. 2, περ. φ\ υποπεριπτ. δδ1του ν. 

4013/2011, ςε ςυνδυαςμό μετο άρκρο 5 παρ. δ του ν. 4412/2016. (βλ και Γνϊμθ 

ΕΑΑΔΗΤ 23/2019). 

Δπηπιένλ θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 120 παξ. 3 γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο είλαη δπλαηή ε πξφζθιεζε 

ζπκκεηνρήο ζε δηαπξαγκάηεπζε λα απεπζχλεηαη θαη ζε έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Με βάζε ηα πξνεθηεζέληα, εηζεγούκαζηε θαη’ αλάγθε ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2 

πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. 

ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ», ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ 

«ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» & «ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ», ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ηξηψλ (3) κελψλ, από 15.10.2022 έφς θαη 14.01.2023, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 196.336,02€ πιένλ ΦΠΑ 17%  (229.713,15€ κε ΦΠΑ 17%) θαιψληαο ηνλ 

ήδε ππάξρνληα Αλάδνρν γηα ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα θαη κε ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε κεληαία δαπάλε 65.445,34 άλεσ ΦΠΑ (76.571,05€ κε ΦΠΑ 

17%) δεδνκέλεο ηεο αθεπθηήο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ 

Γνκψλ ηνπ, ηεο θχζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ πνπ ζα 

αλέθππηαλ απφ κηα ελαιιαγή ηνπ ζπλεξγείνπ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ θαζαξηφηεηα, 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ εηήζηνπ δηαγσληζκνχ, θαη’ επίθιεζε ησλ εμαηξεηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εμαηηίαο ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθφ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 

35/2022 δηαθήξπμε κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ αλαζηνιήο ηεο 

πξνφδνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αδπλακίαο νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 14/10/2022, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδήξηηε θαη 

επηηαθηηθή αλάγθε θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ δνκψλ απηνχ, 

ΑΔΑ: ΨΝΖΟ469073-ΡΗΗ



ηνπ γεγνλφηνο φηη ην Ννζνθνκείν εμππεξεηεί φιν ηνλ πιεζπζκφ ηνπ λεζηνχ ηεο Υίνπ 

αιιά θαη ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο ηεο COVID-19 πνπ 

εμαθνινπζεί θαη βηψλεη ε ρψξα. 

Σμήμα Προμηθειών  Η Αναπληρώτρια Προϊςταμένη      Η Αναπληρώτρια Διευθφντρια 
                                            Σου Οικονομικοφ  Σμήματοσ            Οικονομικοφ/ Διοικητικοφ 
 
 
   Β.Κουτςουρά                                  Δ.Πολιτάκη                                   Αν. Φαφαλιοφ» 
 

«ΓΝΨΜΟΔΟΣΗΗ 

ΘΕΜΑ: ύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών 

εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν. Φίου «κυλίτσειο» 

συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΧΤΦΑΡΓΨ», «ΚΕΥΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» μετά τις 14/10/2022. 

ΦΕΣΙΚΟ: Σο ερώτημα της Τπηρεσίας για την παροχή των απόψεών 

μουαναφορικά με τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 

προβεί η Τπηρεσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 

καθαριότητα τωνκτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου του 

Γ.Ν. Φίου «κυλίτσειο» συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΧΤΦΑΡΓΨ», 

«ΚΕΥΙΑΠ»& «ΔΙΕΚ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ», μετά τις 14/10/2022, οπότε λήγει η 

τρίμηνη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Η διακήρυξη 

35/2022 για τον ετήσιο διαγωνισμό δημοσιεύθηκε στις 09/06/2022 και δεν 

έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου και υπογραφής 

της σύμβασης έως σήμερα. Επιπλέον οι εταιρείες με την επωνυμία 

«IPIROTIKI FACILITY SERVICES ΑΝΨΝΤΜΟ ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΕΙΨΝ» και «ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΗ, εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης» έχουν ασκήσει στις 12/09/2022 προσφυγές κατά του υπ’ αριθμ. 

31/30-08-2022 αποσπάσματος πρακτικού του Διοικητικού υμβουλίου του 
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Νοσοκομείου με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. 

Επί του τεθέντος ως άνω ερωτήματος της Τπηρεσίας, η γνωμοδότησή μου 

είναι η εξής: ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. 

δδ του ν. 4013/2011, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: “Γ·..] δδ) Οι αποφάσεις 

των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα 

με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του 

Ν. 4412/2016 (Α'147) εξαιρούμενων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, 

εκδίδονται μετά απόσύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις 

αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής 

των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην 

ελληνική έννομη τάξη με το Ν.4412/2016. Κατά την άσκηση της εν λόγω 

αρμοδιότητας η Αρχή λαμβάνειυπόψη της τις γενικές αρχές του 

ενωσιακού και εθνικού δικαίου. 

Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» ορίζει: «Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) για τις 

διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 

διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I 

(άρθρα 2 έως 221) *...+ Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την 

επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συμβάσεις των 

περιπτώσεων α και β , ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης αξίας αυτών, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού». 

Σο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ιδίου νόμου ορίζει τα παρακάτω: «1. Το παρόν 

Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες 

προγραμματισμού και σύναψης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που 

πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης 

ΑΔΑ: ΨΝΖΟ469073-ΡΗΗ



αξίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 2. Διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή σύμβαση κατά την έννοια του παρόντος Βιβλίου είναι η 

απόκτηση, μέσω δημόσιας σύμβασης, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες 

αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που 

επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά 

πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση 

σκοπού δημοσίου συμφέροντος». 

το άρθρο 5 «Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170)» του ν. 4412/2016 (A’ 147) προβλέπεται ότι: 

«Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλουθα: α).., β)…., γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές 

αναθέτουσες αρχές…………..». 

Οι διατάξεις του άρθρου 6 «Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» παρ. 1, 3 και 9 του ιδίου 

νόμουορίζουν: «Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης 

βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από 

την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος 

προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα 

έγγραφα της σύμβασης.*...+ 3. Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου 

για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με 

σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής οποιοσδήποτε διάταξης του παρόντος 

νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 

εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτό 

δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. *...+ 9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς 

για την απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση 

συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την 

εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β ' και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία 
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όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ή 

υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο 

εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος». 

τη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' του ν. 4412/2016 (Λ 147), η 

οποίαενσωματώνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ' 

της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, προβλέπεται ότι:«2. Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε 

από τις κατωτέρω περιπτώσεις: *...+ γ) στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 

Περαιτέρω και με βάση την οδηγία της ΕΑΑΔΗΤ: «Κατώτατα όρια των 

άρθρων 5 (βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του Ν. 4412/2016 (2022-2023)»,τα 

κατώτατα όρια των άρθρων 5 (βιβλίο I) και 235 (Βιβλίο II) του Ν. 

4412/2016κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 της Επιτροπής της 10ης 

Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της EE ΕL398/23 της 11.11.2021) και 

τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1953 της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 

(Επίσημη Εφημερίδα της EE L398/25 της 11.11.2021) που εφαρμόζονται για 

τη διετία 1.1.2022 -31.12.2023» για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

υπηρεσιών ορίζονται στο ποσό των 215.000,00€ χωρίς ΥΠΑ για ΜΗ 

Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές. 

Σέλος στο άρθρο 120 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «2. Ως χρόνος έναρξης 

της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ημερομηνία 
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αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε 

διαπραγμάτευση. 3. Για τις συμβάσεις του άρθρου 118, περί απευθείας 

ανάθεσης, ισχύουν τα ακόλουθα: α) Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για 

συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 

άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να 

απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης 

ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. β) Για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργου με εκτιμώμενη αξία μέχρι και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η 

πρόσκληση της παρ. 2 δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό 

φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται 

υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να 

υποβάλουν προσφορά. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργου άνω των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ, η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς 

αποστέλλεται σε τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς και αναρτάται 

στο ΚΗΜΔΗΣ για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν αξιολογούνται προσφορές 

οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. γ) Οι 

προσκλήσεις για την υποβολή προσφοράς στις συμβάσεις έργων, μελετών 

και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αναρτώνται 

και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η διαδικασία 

της περ. α’ λαμβάνει χώρα και για τις συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει 

της παρ. 6 του άρθρου 118. 4. Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης 

της παρ. 3 κωλύει τη σύναψη της σύμβασης». 

την προκειμένη περίπτωση του Γ.Ν. Φίου «κυλίτσειο» έχει συνάψει 

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών 
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εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν. Φίου «κυλίτσειο» 

συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΧΤΦΑΡΓΨ», «ΚΕΥΙΑΠ»& «ΔΙΕΚ 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» για χρονικό διάστημα από 15/07/2022 έως 14/10/2022.  

Η διακήρυξη υπ’ αριθμ. 35/2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων για την «Καθαριότητα 

κτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου του Γ.Ν. Φίου 

«κυλίτσειο» συμπεριλαμβανομένων των δομών «ΧΤΦΑΡΓΨ», 

«ΚΕΥΙΑΠ» & «ΔΙΕΚ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ» για ένα (1) έτος με δικαίωμα 

μονομερούς παράτασης εκ μέρους του νοσοκομείου για δυο (2) μήνες και 

επιπλέον για δέκα (10) μήνες με συμφωνία και των δυο (2) μερών» 

δημοσιεύθηκε στις 09/06/2022. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

των προσφορών ήταν η 27/06/2022. Η έγκριση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών έγινε στις 

30/08/2022 και στις 12/09/2022 ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον της 

Ε.Α.ΔΗ.Τ. από δύο οικονομικούς φορείς, με τις οποίες αιτούνται την 

ακύρωση της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού υμβουλίου του 

Νοσοκομείου και τη λήψη προσωρινών μέτρων για την αναστολή της 

προόδου του διαγωνισμού. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που δεν 

ληφθούν προσωρινά μέτρα για την αναστολή της προόδου του 

διαγωνισμού, είναι σχεδόν απίθανο να έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση 

έως τις 14/10/2022 δεδομένου ότι θα ακολουθήσει το στάδιο της εξέτασης 

της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, η έγκριση του 

πρακτικού αυτού από το Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου, η 

πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για υποβολή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η σχετική 

απόφαση κατακύρωσης και η σύναψη της σύμβασης. 

Δεδομένου δε ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή 

υπηρεσιώνκαθαριότητας των χώρων εντός του Νοσοκομείου και των 
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δομών αυτού για τρεις μήνες δεν υπερβαίνει το ποσό των 215.000,00€ δεν 

απαιτείται η παροχή σύμφωνης γνώμης της ΕΑΑΔΗΤ για τη διενέργεια 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης διότι δεν εμπίπτει, λόγω της εκτιμώμενης 

αξίας της, στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ούτε, κατά 

συνέπεια, στη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Αρχής, λόγω του αιτούμενου 

ποσού, κατ' άρθρο 2 παρ. 2, περ. ύ\ υποπεριπτ. δδ1του ν. 4013/2011, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. δ του ν. 4412/2016. (βλ και Γνώμη 

ΕΑΑΔΗΤ 23/2019). 

Επιπλέον κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 120 παρ. 3 για τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης είναι 

δυνατή η πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση να απευθύνεται 

και σε έναν οικονομικό φορέα. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑ: 

Με βάση τα προεκτεθέντα, το Γενικό Νοσοκομείο Φίου «κυλίτσειο» ως 

αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει κατ’ ανάγκη να προσφύγει στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 

32 παρ.2 περ. γ του Ν. 4412/2016, κατ’ επίκληση των εξαιρετικών 

περιστάσεων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της άσκησης προδικαστικών 

προσφυγών κατά της απόφασης του Διοικητικού υμβουλίου με την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και 

τεχνικών προσφορών για την υπ’ αριθμ. 35/2022 διακήρυξη με τις οποίες 

ζητείται η λήψη προσωρινών μέτρων αναστολής της προόδου του 

διαγωνισμού και της αδυναμίας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και της 

σύναψης της σύμβασης έως τις 14/10/2022, σε συνδυασμό με την αδήριτη 

και επιτακτική ανάγκη καθαρισμού των χώρων του Νοσοκομείου και των 

δομών αυτού, του γεγονότος ότι το Νοσοκομείο εξυπηρετεί όλο τον 

πληθυσμό του νησιού της Φίου αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης 

υγειονομικής κρίσης της COVID-19 που εξακολουθεί και βιώνει η χώρα. 
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Φίος, 19/09/2022 

Η Δικηγόρος του Γ.Ν. Φίου «κυλίτσειου» 

Αγγελική Παπαντωνάκη» 

 
ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο αλαθέξεη φηη ε ηξέρνπζα ζχκβαζε ιήγεη ζηηο 14-10-2022 

θαη ν εηήζηνο δηαγσληζκφο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ 

πξνζθπγψλ πνπ αζθήζεθαλ ζηηο 12/09/2022 ελψπηνλ ηεο Δ.Α.ΓΗ.Τ. απφ δχν 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ηηο νπνίεο αηηνχληαη ηελ αλαζηνιή ηεο πξνφδνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Η Πξφεδξνο αλαθέξεη επίζεο φηη αθφκα θαη αλ δελ ιεθζνχλ πξνζσξηλά 

κέηξα γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνφδνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα έρεη 

ππνγξαθεί ζχκβαζε έσο ηηο 14/10/2022 γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη εηζεγείηαη ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

& ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ», 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» & 

«ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ», ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ, από 15.10.2022 

έφς θαη 14.01.2023, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 196.336,02€ πιένλ 

ΦΠΑ 17%  (229.713,15€ κε ΦΠΑ 17%) θαιψληαο ηνλ ήδε ππάξρνληα Αλάδνρν γηα 

ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα θαη κε ηελ πξνυπνινγηδφκελε κεληαία δαπάλε 

65.445,34 άλεσ ΦΠΑ (76.571,05€ κε ΦΠΑ 17%) δεδνκέλεο ηεο αθεπθηήο αλάγθεο 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ Γνκψλ ηνπ. 

Σν κέινο Κνπηζνδφληεο Ισάλλεο ςεθίδεη ιεπθφ δηφηη δηαθσλεί κε ηε δηαδηθαζία. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ.. κε νκνθσλία 

ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ 
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Α π ο θ α ζ ί δ ε η   

 

1. Σελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ 

ΦΤΥΑΡΓΧ, ΚΔΦΙΑΠ ΚΑΙ ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ» γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηξηψλ (3) κελψλ, ήηνη απφ 15-10-2022 έσο θαη 14-1-2023, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ εηζήγεζε. 

2. Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ», 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΓΟΜΧΝ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» & 

«ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ», ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ, από 

15.10.2022 έφς θαη 14.01.2023, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

196.336,02€ πιένλ ΦΠΑ 17%  (229.713,15€ κε ΦΠΑ 17%) θαιψληαο ηνλ ήδε 

ππάξρνληα Αλάδνρν γηα ην πξναλαθεξφκελν δηάζηεκα θαη κε ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε κεληαία δαπάλε 65.445,34 άλεσ ΦΠΑ (76.571,05€ κε ΦΠΑ 

17%) δεδνκέλεο ηεο αθεπθηήο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ 

Γνκψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκφ 

35/2022. 

3. H αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα επηβαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ΚΑ Δμφδσλ 0845 ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

------------------------------------------- 

  Καζψο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε,  ιχεηαη  ε ζπλεδξίαζε.  
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ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ παξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. . ζπληάρζεθε  ην  παξφλ  πξαθηηθφ  

απφ ηε γξακκαηέα Α. Μαπξίθνπ θαη αθνχ αλαγλψζηεθε  θαη  βεβαηψζεθε επηθπξψλεηαη απφ 

ηελ Πξφεδξν ηνπ Γ. ., Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, θα Δ. Καληαξάθε. 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 

              Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο  

              αποζπάζκαηος  

           Πραθηηθού ηοσ Γ.                                                           

            Υίος, 22-09-2022  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  
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