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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΣ 

ΑΡΙΘΜ. 3/ 18-6-2020 

Σήμερα,  ημέρα Πέμπτη 18-6-2020 και ώρα 12.00μμ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ  Μπόταση  51,συνήλθε το Δ.Σ. σε 
τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.  

 

 Ο  Πρόεδρος   του Δ.Σ.                Τουμπέκης  Χαράλαμπος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                 Ευσταθόπουλος  Σαράντος 

 

 Τα  μέλη  του Δ.Σ.          

Παναγόπουλος Κων/νος–Γεώργιος  

Αγαλοπούλου Ευαγγελία 

Λάμπρου Παναγιώτης 

Κωτσοπούλου Μαρία 

Βίτσα Γεωργία 

Η Γραμματέας του Δ.Σ.                   Βασταρδή Μαρία 

 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθηκαν τα τακτικά αιρετά μέλη αν και 
προσκλήθηκαν εμπρόθεσμα , ούτε και τα αναπληρωματικά τους. Επειδή 
όμως υπήρχε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε τις εργασίες του. 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι δικηγόροι του νοσοκομείου κ. Αρβανίτη 
Μ.και κ. Κονταρά Ε., οι οποίες κατά τη λήψη των αποφάσεων απεχώρησαν. 



ΘΕΜΑ 1.  Ματαίωση του Ανοικτού Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση  για την 
ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 
περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου 

 

Υποβάλλεται η εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή που έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αρ. 4823/19-3-2020 Απόφαση Διοικητή με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές  για 
την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης 

2. Το υπ’ αρ. 6387/6-5-2020 πρακτικό της Επιτροπής ελέγχου επάρκειας αναλώσιμου και μη αναλώσιμου 
υλικού λόγω COVID-19. 

3. Την υπ’ αρ. 6882/15-5-2020 Απόφαση Διοικητή σχετικά με την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού και τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών 
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου για έξι (6) μήνες. 

4. Την με ημερ. 05/06/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών φύλαξης 
των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. 

5. Το με ημερ. 08/06/2020 αίτημα διευκρινίσεων της εταιρείας ΑΣΤΡΑΠΗ SECURITY 

6. Τα με ημερομηνία 11/06/2020 αιτήματα  διευκρινίσεων των εταιρειών ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY, & 
AZIENDA NETTA   

7. Το υπ’ αρ. 8545-11/06/2020 πρακτικό ματαίωσης της ανωτέρω πρόσκλησης από την Επιτροπή 
Διενέργειας.           

8. Το με ημερ. 11/06/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της προϊσταμένης του τμήματος Προμηθειών 
προς τη Νομική Σύμβουλο αναφορικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας να εισηγείται 
ματαίωση του Διαγωνισμού για λόγους ασάφειας τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Το με ημερ. 11/06/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο της Νομικής Σύμβουλου με τη γνωμοδότηση 
του για το άνωθεν αναφερόμενο θέμα.   

 
 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στις 05/06/2020, με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών την 12/6/20 και ώρα 14.00, ενώ με τα ανωτέρω σχετ. (5-6) 
κατατέθηκαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τις 
ανωτέρω αναφερόμενες εταιρείες. 
 Η Επιτροπή διενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άνωθεν σχετ. (5) αίτημα 
διευκρινίσεων της εταιρείας ΑΣΤΡΑΠΗ SECURITY και αφού εξέτασε τις ανωτέρω σχετ. (1) 
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, συνέταξε το παραπάνω σχετ. (7) Πρακτικό με το οποίο 
εισηγείται ομόφωνα τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επαναπροκήρυξή 
της με αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές και αναθεωρημένους όρους διακήρυξης, ώστε 
να εξυπηρετούνται επαρκώς οι αρχές της τυπικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας 
σύμφωνα με τα όσα επικαλείται στο ανωτέρω αναφερόμενο πρακτικό της και εφόσον 
επικαλείται ασάφειες στις τεχνικές προδιαγραφές και ελλείψεις κατά την κρίση της, κάτι που 
διαπιστώθηκε και με τα παραπάνω σχετ. (6) αιτήματα διευκρινίσεων των εταιρειών 
ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY, & AZIENDA NETTA. 
 Τέλος σας αναφέρουμε ότι μέχρι την ώρα κατάθεσης του παρόντος, ουδεμία εταιρεία 
έχει καταθέσει προσφορά. 
  
          Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 221 του 
Ν. 4412/16 περί αρμοδιοτήτων των οργάνων διενεργείας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, 
καθώς επίσης και το τελευταίο εδάφιο της γ’ περίπτωσης του άρθρου 32Α του Ν.4412/16 



Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σχετικά με 
αρμοδιότητες τριμελούς οργάνου κατά το στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης, παρακαλούμε 
για  τη λήψη απόφασης αναφορικά με την εξέλιξη της Διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 
Πρωτ.8569-11/06/2020  εισήγηση, το υπ’ αριθμ. 8545/11-6-2020 πρακτικό 
αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ως άνω Διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 
Διακήρυξης 8243/5-6-2020) και τα αιτήματα διευκρινίσεων των εταιρειών 
ΑΣΤΡΑΠΗ SECURITY, ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY, & AZIENDA NETTA 

Ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επαναπροκήρυξή της με 
αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους διακήρυξης, ώστε να 
εξυπηρετούνται επαρκώς οι αρχές της τυπικότητας και της διαφάνειας της 
διαδικασίας, σύμφωνα με όσα επικαλείται στο ανωτέρω αναφερόμενο πρακτικό 
της η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.  

Ειδικότερα, πρέπει να αποσαφηνιστεί ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών φύλαξης 
και οι αναγκαίες βάρδιες, ζήτημα που τέθηκε και με τα παραπάνω σχετικά 
αιτήματα διευκρινίσεων των εταιρειών ΑΣΤΡΑΠΗ SECURITY, ΚΟΛΟΣΣΟΣ 
SECURITY, & AZIENDA NETTA.  

Επίσης πρέπει στη διακήρυξη να προστεθούν οι όροι, που αναφέρονται στο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, περί προσκόμισης ISO εκ μέρους των 
προσφερόντων, περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης του αναδόχου 
κ.α. 

2. Ορίζουμε Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών απαρτιζόμενη από 
τους κατωτέρω υπαλλήλους: 

 Παπαδόπουλος Ιωάννης 
 Δουρέκα Πηνελόπη 

 Παχύ Γεωργία 

Η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της παρούσας στα μέλη της. 

Σύμφωνα με το 9-7-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της 2ης Υ.ΠΕ, η νομιμότητα της 
ανωτέρω απόφασης εγκρίθηκε  αυτοδικαίως, καθώς εντός του 24ωρου από την 
υποβολή του θέματος με το 13-7-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα,  δεν εστάλη 
διαφορετική απάντηση από την 2η  Υ.ΠΕ.  

 

 

 


		2020-07-17T14:05:51+0300




