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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ
Τηλ:. 213 2021600-3, Fax: 210 64 09 524
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 612/18-10-2021
Στην Αθήνα, σήμερα την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00,
συνήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-31999), του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 3329, και βάσει του 33ου άρθρου της από 20.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42ο της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) σε συνεδρίαση, το
Διοικητικό Συμβούλιο με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ –
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ”, το οποίο
συγκροτήθηκε με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4β/Γ.Π.: 81189/31-12-2020 απόφαση του
Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 1096/31-12-2020, τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων &
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα), και
κατόπιν της με ημερομηνία 13/10/2021 πρόσκλησης της Προέδρου Δ.Σ. κ. Όλγας
Μπαλαούρα προς τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά).
Στη Συνεδρίαση είναι παρόντες:
1. κ. Μπαλαούρα Όλγα
2. κ. Φασιανός Χρήστος
3. κ. Φασουλάκη Αργυρώ
4. κ. Μανουρά Μαρία
5. κ. Γρουζή Ελισάβετ
6. κ. Στάμος Γεώργιος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Απουσιάζει αν και εκλήθη νόμιμα:
1. Γολεμάτης Βασίλειος, Τακτικό Μέλος, καθώς και ο αναπληρωτής του Μαρινάκης
Διονύσιος
Εισηγητές: Στη Συνεδρίαση παρίσταται, ως εισηγητής και ο:
1. κ. Κουτούφαρης Γρηγόριος, Διευθυντής Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου: κα Ελένη Λαμπροπούλου
Η Πρόεδρος κα Όλγα Μπαλαούρα, διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. ευρίσκεται σε νόμιμη
απαρτία και μπορεί να αποφασίζει και κατόπιν αυτού κηρύσσει την έναρξη της
Συνεδρίασης
…………………………………………………………………………………………
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πίστωσης 258.000 € για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών
καθαριότητας και βοηθητικών υπηρεσιών στο Γ.Α.Ο.Ν.Α «O Άγιος
Σάββας» και στα παραρτήματα αυτού για το διάστημα από 1-11-21
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έως 31-12-21 με διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοικτής
πρόσκλησης μέσω ΚΗΜΔΗΣ, με CPV 90911200-8
Ο κ. Γ. Κουτούφαρης, αναφέρεται στην από 13-10-2021 εισήγηση, η οποία έχει ως
ακολούθως:
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα εξής:
1. Στις 18-10-21 προκηρύχθηκε ο σχετικός ανοικτός διαγωνισμός στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με την Απ. Δ.Σ 610/6-10-21),
για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας και βοηθητικών υπηρεσιών
στο ΓΑΟΝΑ ο «Άγιος Σάββας» για δύο (2) έτη.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4653/2019, σύμφωνα με τις οποίες: «Για
την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής,
καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28), απαιτείται
προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), εφόσον η
δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ' ολοκλήρου τον κρατικό
προϋπολογισμό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό
προϋπολογισμό», το Νοσοκομείο υπέβαλε (μετά την σχετική Απ. ΔΣ 584/236-20) το υπ’ αριθμ. 21.201/1-7-20 έγγραφο αίτημα μας προς το Υπουργείο
Υγείας για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας φυλάκων με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, προκειμένου να εγκριθεί από την επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006, στο οποίο δεν πήραμε απάντηση, οπότε προκύπτει εγγενής αδυναμία
άμεσης κάλυψης οιονδήποτε αναγκών μας σε παροχή υπηρεσιών με την
ανωτέρω διαδικασία.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-20) περί κύρωσης
της από 14-3-20 ΠΝΠ (άρθρο 26) σύμφωνα με τις οποίες, είναι επιτρεπτή η
ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
του έξι (6) μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης
νομοθεσίας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος εμφάνισης και
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 (παρ. 2, εδάφιο γ) του Ν.4412/16, σύμφωνα με τις
οποίες παρέχεται η δυνατότητα στο Νοσοκομείο να προσφύγει σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 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 διαδικασίες.
5. Το γεγονός ότι από το σύνολο των 87 ατόμων που είχαν αρχικά προσληφθεί με
ΣΟΧ τελικά διαθέσιμα είναι μόνο τα 31 άτομα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
την οριακή κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
6. Στις 31-10-21 λήγουν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουμε για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και βοηθητικών υπηρεσιών.
Θεωρούμε ότι το Νοσοκομείο από πλευράς του εξάντλησε τις δυνατότητες που είχε
από το Νόμο για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών του, αφού ήδη προέβη σε
προκήρυξη σχετικού ανοικτού διαγωνισμού, οπότε και εισηγούμαστε την έγκριση
πίστωσης 258.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την άμεση ανάδειξη
παρόχου υπηρεσιών καθαριότητας και βοηθητικών υπηρεσιών στο Νοσοκομείο και
στα παραρτήματα αυτού για το διάστημα από 1-11-21 έως 31-12-21 με διαδικασία
απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης μέσω ΚΗΜΔΗΣ, με τους ίδιους
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όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-10-21.
ΑΠΟΦΑΣΗ: Μετά από διεξοδική συζήτηση επί του θέματος, το Δ.Σ. εγκρίνει
ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας ως έχει.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΟΥ Δ.Σ.
O. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ
ΧΡ. ΦΑΣΙΑΝΟΣ

TA ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Αθήνα 19/10/2021
Η Γραμματεύς
EΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
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H ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ε. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

