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ΑΠΟΦΑΗ  21η 

 ΘΕΜΑ:  Αθύξσζε ηνπ αξηζ. 45/2021 Δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο 
ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηώλ θαη 
Εθήβσλ θαη ηεο Νέαο Μνλάδαο παζηηθώλ Παίδσλ-Κέληξν Ηκεξήζηαο 
Φξνληίδαο, κε εθηηκώκελε αμία 223.200,00 Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 
2014/25/ΕΕ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 
2. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/05, σο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην Ν.3527/07,  
3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Δ.Δ.) 
απόθαζε δηνξηζκνύ Δηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, 
4. Σελ αξηζ. 514/19134/17-12-2021 απόθαζε Δηνηθεηή κε ζέκα: «πγθξόηεζε 
επηηξνπήο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο 
ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηώλ θαη 
Εθήβσλ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ ζα ζηεγαζηεί ε Νέα Μνλάδα παζηηθώλ Παίδσλ-
Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο» 
5. Σελ αξηζ. 523/19394/21-12-2021 απόθαζε Δηνηθεηή κε ζέκα: «1) Έγθξηζε 
αλαγθαηόηεηαο-ζθνπηκόηεηαο θαη δαπάλεο 223.200,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο 
Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηώλ θαη Εθήβσλ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ ζα ζηεγαζηεί ε 
Νέα Μνλάδα παζηηθώλ Παίδσλ-Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο, γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ελόο έηνπο, 2) Έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνζρεδίνπ δηαθήξπμεο γηα ηελ 
πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο 
Παηδηώλ θαη Εθήβσλ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ ζα ζηεγαζηεί ε Νέα Μνλάδα 
παζηηθώλ Παίδσλ-Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο 
έηνπο» 
6. Σελ αξηζ. 528/19717/24-12-2021 απόθαζε Δηνηθεηή κε ζέκα: «πγθξόηεζε 
επηηξνπήο δηελέξγεηαο – αμηνιόγεζεο ηνπ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Φπρηαηξηθήο 
Κιηληθήο Παηδηώλ θαη Εθήβσλ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ ζα ζηεγαζηεί ε Νέα Μνλάδα 
παζηηθώλ Παίδσλ-Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 
7. Σελ αξηζ. 45/19992/28-12-2021 Δηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο 
ππεξεζίαο θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηώλ θαη 
Εθήβσλ θαη ηεο Νέαο Μνλάδαο παζηηθώλ Παίδσλ-Κέληξν Ηκεξήζηαο 
Φξνληίδαο κε εθηηκώκελε αμία 223.200,00 Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 



πνπ δεκνζηεύηεθε ζηε ΔΙΑΤΓΕΙΑ κε ΑΔΑ: ΡΟΟΠ469076-4ΕΥ, ζην ΚΗΜΔΗ 
κε ΑΔΑΜ : 21PROC009860037 θαη ζην ΕΗΔΗ κε ζπζηεκηθό αξηζκό : 
151415 
8. Σελ αξηζ. πξση. 454/12-01-2022 παξαηήξεζε ηεο εηαηξείαο GLOBAL 
PROTECTION SECURITY όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνύ 
δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ 
9. Σελ αξηζ. πξση. 455/12-01-2022 παξαηήξεζε ηεο εηαηξείαο OCEANIC 
SECURITY όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνύ δελ επαξθεί γηα 
ηελ θάιπςε ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ 
10. Σελ αξηζ. πξση. 456/12-01-2022 παξαηήξεζε ηνπ Θεόδσξνπ Κνξδνιαίκε 
(IONIAN SECURITY) όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνύ δελ 
επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ 
11. Σελ αξηζ. πξση. 751/17-01-2022 θνζηνιόγεζε ηεο δεηνύκελεο ππεξεζίαο 
θύιαμεο από ηελ εηαηξεία ΕΤΡΧΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε. πνπ παξέρεη ινγηζηηθή 
ππνζηήξημε ζην Οηθνλνκηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ, από ηελ νπνία 
πξνθύπηεη όηη ε πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ δηαγσληζκνύ δελ επαξθεί γηα 
ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ην εξγνιαβηθό 
θέξδνο 

                                           Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

Αθπξώλνπκε ηνλ αξηζ. 45/2021 Δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο 

θύιαμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παηδηώλ θαη Εθήβσλ θαη 

ηεο Νέαο Μνλάδαο παζηηθώλ Παίδσλ-Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο, κε 

εθηηκώκελε αμία 223.200,00 Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ιόγσ 

εζθαικέλνπ ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ 

θύιαμεο θαη ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Η παξνύζα απόθαζε ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο. 
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