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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 3
ε
  ηνπ κήλα επηεκβξίνπ, ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 1:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ «θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό 

έρεη νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.56109 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο  (ΦΔΚ,  

ηεύρνο Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 834/10-10-2019)}, ζε  ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κεηά από 

πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξόληεο είλαη νη: 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Γηνηθήηξηα  , Πξόεδξνο ηνπ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ , ηαθηηθό κέινο ,εθπξ/πνο ησλ 

ηαηξώλ,  

5. ΣΑΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ ,  ηαθηηθό κέινο ,εθπξ/πνο ινηπνύ 

πξνζσπηθνύ . 

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

 

ηε ζπλεδξίαζε επίζεο παξεπξέζεθε ν Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο, Αβδειηώδεο 

ηαύξνο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ ζεκάησλ, ν νπνίνο απνρώξεζε   πξηλ 

ηελ ιήςε απνθάζεσλ .  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

 

Θέκα 34
ν
:  Οηθνλνκνηερληθή Μειέηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη παξαζθεπήο – δηαλνκήο θαγεηνύ.  

Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηελ από 29-5-2020 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε γηα ηελ εμεύξεζε ηεο ζπκθεξόηεξεο επηινγήο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο 

θαη παξαζθεπήο – δηαλνκήο θαγεηνύ, ε νπνία έρεη σο εμήο :  

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ              Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

             Αξηζκόο   25/3-9-2020  

             Σαθηηθήο πλεδξίαζεο 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
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«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΓΖ 

2ε ΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»                         Α.Π. 

                                                                                                        ΥΗΟ     

ΠΡΟ: Γ.. ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ 

ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΔΤΡΔΖ ΣΖ 

ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Δ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΔΤΖ – 

ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ.  

Γηα ηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο απηήο ειήθζεζαλ ππόςε: 

 1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Νόκνπ 4369/2016 

2. Ο Νόκνο  4354/2015 (εληαίν κηζζνιόγην)  

3. To ΦΔΚ 173/Β/30-1-2019  

 

 πλήιζε  ζήκεξα 28 Μαΐνπ , εκέξα Πέκπηε ε νξηζκέλε κε ηελ απόθαζε 549/12-05-20 

ηεο  Γηνηθήηξηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

Σ.Υ, Φ.Γ., Γ.Υ., .Δ., Ε.Μ. γηα λα εμεηάζεη ηελ πηζαλόηεηα εμνηθνλόκεζεο 

δεκνζηνλνκηθήο σθέιεηαο κε ηελ ζύλαςε αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε ζύγθξηζε 

κε άιια κέζα (εξγνιαβηθή αλάζεζε) ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη 

παξαζθεπήο – δηαλνκήο θαγεηνύ  ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

ην αλώηεξν ζπκπέξαζκα θζάλεη θαλείο εάλ ζπγθξίλεη ην εηήζην ζπλνιηθό θόζηνο  

εξγαζίαο  (κηζζό & πξόζζεηεο ακνηβέο γηα εξγαζία ζε αξγίεο -λπρηεξηλά θαη 

εμαηξέζηκα) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θόζηνπο αλαιώζηκσλ-παγίσλ 

θαζαξηόηεηαο. 

 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 
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ύκθσλα κε ηηο παξνύζεο αηνκηθέο ζπκβάζεηο, ζηελ θαζαξηόηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

απαζρνινύληαη 23 άηνκα, ηα νπνία δελ είλαη αξθεηά γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο εξγάδεηαη 7 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη ζα πξέπεη κε ηηο βάξδηεο ηνπο λα θαιύπηνπλ ηελ 24σξε 

ιεηηνπξγία ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην Ννζνθνκείν Υίνπ θαη λα κπνξνύκε λα παξέρνπκε 

πςειήο πνηόηεηαο θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε, ζε όια ηα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, 

ηκήκαηα, Δξγαζηήξηα, Μνλάδεο, Υεηξνπξγεία, απαηηνύληαη δύν (2) άηνκα επηπιένλ, 

δειαδή είθνζη πέληε (25) ζπλνιηθά  θαζαξηζηέο, γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο: 

1) Η έθηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζηα 12.500 m
2 

, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δνκώλ «ΦΤΥΑΡΓΧ», «ΚΔΦΙΑΠ» θαη «ΓΙΔΚ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ». 

Απαηηνύληαη 3 (ηξία) άηνκα απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηηξηαθώλ δνκώλ, έλα γηα ηνλ θάζε ρώξν μερσξηζηά,  

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ην Ννζνθνκείν κε αζθάιεηα ζηηο ππεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο ησλ δνκώλ ηνπ. Γεδνκέλεο ηεο επηθπιαθήο θαη ηεο 

επαγξύπλεζεο γηα ηελ παλδεκία από ηε ινίκσμε covid-19, θαη ηηο λεόηεξεο 

εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε ησλ ζρνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ παξνρήο θξνληίδαο ζε επαίζζεηεο νκάδεο 

πιεζπζκνύ ( άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, λνεηηθή πζηέξεζε, ή ςπρηθά 

πάζρνληεο), απαηηείηαη ν θάζε ρώξνο λα απαζρνιεί ηνλ δηθό ηνπ απνθιεηζηηθά 

θαζαξηζηή, ώζηε λα θαζαξίδνληαη επηκειώο όιεο νη επηθάλεηεο θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνύζαλ δπλεηηθά λα κεηαδώζνπλ ηνλ ηό.  

2) Οη δνκέο απηέο  απέρνπλ αξθεηά ρηιηόκεηξα από ην Γ. Ν. Υίνπ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πόιε ηεο Υίνπ, δεδνκέλνπ όηη ην «ΦΤΥΑΡΓΧ» ζηεγάδεηαη ζην ρσξηό 

Νενρώξη, πνπ απέρεη 17 ρηιηόκεηξα από ην Ννζνθνκείν Υίνπ θαη νη άιιεο δύν 

δνκέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ πεξηνρή Λαηόκη, πνπ απέρνπλ 3 ρηιηόκεηξα 

από ην Ννζνθνκείν Υίνπ. Δίλαη θαηαλνεηό όηη ε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε, 

δπζρεξαίλεη ηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο ησλ θαζαξηζηώλ, από ην 

Ννζνθνκείν ζηνλ έλα ή  ζηνλ άιιν ρώξν ή από ηε κία ζηελ άιιε δνκή, 

ράλνληαο, κε ηελ ηαθηηθή ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαζαξηζηώλ, πνιύηηκεο 

εξγαηνώξεο.  

3) Αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπησλ πεξηζηάζεσλ, ρεηξηζκόο ύπνπησλ 

θαη λνζειεία επηβεβαησκέλσλ θξνπζκάησλ από ηνλ λέν θνξσλνϊό. 
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4) Απμεκέλεο αλάγθεο θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο ζην Γ. Ν Υίνπ. 

Γεδνκέλνπ όηη ην Γ. Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», είλαη ην κνλαδηθό Ννζνθνκείν ζε 

όιν ην Ννκό, θαη εθεκεξεύεη 24 ώξεο ηελ εκέξα/7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, γηα 

55.000 κόληκνπο θαηνίθνπο θαη ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό πξνζθύγσλ   θαη ιόγσ 

ηνπ λένπ ζηειέρνπο θνξνλνηνύ SARS-COV-2, θαη ηνπ λένπ θύκαηνο ινίκσμεο 

πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαηεξεζεί, απαηηείηαη ε πηζηή θαη απζηεξή ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή όισλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ κέηξσλ ειέγρνπ δηαζπνξάο ηνπ ηνύ. 

Όιεο νη κειέηεο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα, επηβεβαηώλνπλ ηελ παξνπζία 

ηνπ ηνύ SARS-CoV-2 ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν αζζελώλ κε COVID-19 ( 

πόξηεο , πόκνια, δηαθόπηεο, πιεθηξνιόγηα) θαη εληζρύνπλ ηελ άπνςε όηη νη 

επηθάλεηεο θαη ηα αληηθείκελα παίδνπλ ξόιν ζηελ κεηάδνζε ηνπ ηνύ. πλεπώο, 

ν επαξθήο, θαζεκεξηλόο, ζρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο όισλ αλεμαηξέησο ησλ ρώξσλ θαη ησλ άςπρσλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ,( ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνιύκαλζεο ζηα γξαθεία 

όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ, δηνηθεηηθή ππεξεζία, ζηάζεηο λνζειείαο θαη όρη κόλνλ 

ησλ ρώξσλ παξνρήο θξνληίδαο θαη ζαιάκσλ λνζειείαο αζζελώλ)  ζεσξνύληαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARS-CoV-2.Σν έξγν 

απηό ζα πξέπεη λα εληζρύεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζε λνζειεπόκελνπο 

αζζελείο κε επηβεβαησκέλε ινίκσμε, είηε ζηνπο ζαιάκνπο αξλεηηθήο πίεζεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, είηε ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξήδνπλ νη πάζρνληεο 

κεραληθήο ππνζηήξημεο ζηελ ΜΔΘ, αλάγθε αηκνθάζαξζεο, ηνθεηνύ, 

Υεηξνπξγείσλ θιπ. Γεδνκέλνπ ηνπ όηη ν επαξθήο θαη ζπρλόο θαζαξηζκόο θαη 

απνιύκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ SARS-CoV-2, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επάξθεηα 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. 

5) Η κέρξη ζηηγκήο εθαξκνγή όισλ ησλ πξσηνθόιισλ, ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ηεο  απαξέγθιηηεο ηήξεζεο  ησλ 

νδεγηώλ ηνπ ΔΟΓΤ, γηα ηε κε δηαζπνξά  ηνπ ηνύ, καο έρεη απνδείμεη όηη όηαλ 

ππάξρεη δηαρείξηζε πηζαλνύ θξνύζκαηνο κε  ινίκσμε covid-19 , ν θαζαξηζηήο 

πνπ εκπιέθεηαη ζηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ απνιύκαλζε ησλ ρώξσλ, 

αληηθεηκέλσλ θαη επηθαλεηώλ πνπ είλαη δπλεηηθά κνιπζκέλεο από ηνλ SARS-

CoV-2 ( ΣΔΠ, Αθηηλνινγηθό , απνιύκαλζε αζαλζέξ, κέζσλ κεηαθνξάο 

αζζελνύο, δηαρείξηζε παξαγόκελσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ηνπ 

πεξηζηαηηθνύ, δηαρείξηζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο, αζθαιήο έλδπζε θαη 
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αθαίξεζε ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηνπ) , δελ δύλαηαη λα 

αληαπεμέιζεη ζε εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο πνπ ζα πξνθύςνπλ ηαπηόρξνλα από 

εμππεξέηεζε θαη θξνληίδα άιισλ αζζελώλ ( πρ ζηα ΣΔΠ πνπ είλαη θαη ν 

ρώξνο ππνδνρήο ) θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλόο αξηζκόο θαζαξηζηώλ λα 

δηαρεηξηζηνύκε θάζε πξόζζεηε αλάγθε πνπ ελζθήπηεη. 

6) ην αλεμάξηεην δηώξνθν θηίξην ηεο Μαηεπηηθήο (γπλαηθνινγηθή θιηληθή 

θαη Υεηξνπξγεία) θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηνπνζεηεζεί έλαο θαζαξηζηήο 

επηπιένλ απνθιεηζηηθά ζηα Υεηξνπξγεία ηεο Μαηεπηηθήο θαη λα κελ 

κεηαθηλείηαη ν ίδηνο θαζαξηζηήο γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνύ από ηελ  

γπλαηθνινγηθή θιηληθή ζηα Υεηξνπξγεία (απνθπγή  κεηαθνξάο κηθξνβίσλ 

ζηνλ άζεπην ρώξν ησλ Υεηξνπξγείσλ). 

7) Ο πξναύιηνο ρώξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ιόγσ πνιιώλ ηεηξαγσληθώλ θαη 

ύπαξμεο θήπσλ,  απαηηεί θαζεκεξηλή θαζαξηόηεηα. Έλαο θαζαξηζηήο/ηξηα ζα 

πξέπεη λα έρεη σο αληηθείκελν ηνλ εππξεπηζκό ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ, ηελ 

ζπρλή θαζαξηόηεηα ησλ παινπηλάθσλ,  θαη ηελ απνθιεηζηηθή κεηαθνξά όισλ 

ησλ θαηεγνξηώλ ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή ηνπο 

από ηα ηκήκαηα, ζηνπο ρώξνπο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 

8) Αύμεζε εμππεξεηνύκελνπ θνηλνύ ιόγσ πξνζθπγηθώλ- κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ 

ζην λεζί καο. 

9) Έρνπλ πξνθύςεη πξόζζεηεο αλάγθεο γηα εξγαζίεο θαζαξηόηεηαο ιόγσ ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ ηκεκάησλ, κεηεγθαηαζηάζεσλ θιηληθώλ, επηζθεπώλ 

θηηξηαθώλ δνκώλ, εθθελώζεσλ θηηξίσλ.  

10) Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ςπρηαηξηθήο θιηληθήο πνπ έρεη δεκνπξαηεζεί θαη 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζα δεκηνπξγήζεη πξόζζεηεο αλάγθεο γηα πξνζσπηθό 

θαζαξηόηεηαο. 

11) Σα Δξγαζηήξηα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ (Μηθξνβηνινγηθό, Βηνρεκηθό, Αηκνδνζία, 

Αθηηλνδηαγλσζηηθό θαη Παζνινγναλαηνκηθό) εμππεξεηνύληαη από έλαλ 

θαζαξηζηή. Απαηηνύληαη δύν άηνκα πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ιόγσ ηεο 

θξηζηκόηεηαο θάπνησλ ρώξσλ, ησλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη  θαη ηελ αλάγθε γηα ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε. 

12) Με ην ππάξρνλ πξνζσπηθό, δελ θαιύπηνληαη κε επρέξεηα άδεηεο θαλνληθέο 

θαη ξεπό.  

13) Γηα ηα γξαθεία ηεο Γηνίθεζεο απαηηείηαη λα ππάξρεη επρέξεηα ρξόλνπ θαη 
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πξνζσπηθνύ ώζηε λα κελ θαζαξίδνληαη βηαζηηθά θαη πιεκκειώο. Σν ίδην 

ηζρύεη θαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ Δλδνζθνπήζεσλ ώζηε λα 

γίλεηαη ε ελδηάκεζε θαζαξηόηεηα θαηά ηνλ εθηηκώκελν ρξόλν. 

14) Δπηηαθηηθή αλάγθε γηα ζπρλόηεξε θαζαξηόηεηα ζηα Μαγεηξεία ή δπλαηόλ από 

άηνκν απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο, ιόγσ ηήξεζεο δηαδηθαζηώλ ηνπ HACCP, 

ηήξεζε πξσηνθόιισλ, ηήξεζε θαλόλσλ νξζήο πγηεηλήο θαη πξαθηηθώλ, 

απνθπγή κεηαθνξάο κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ από θαζαξηζηέο θιηληθώλ. 

15) Πξννπηηθή αύμεζεο λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ κε ηελ ζύζηαζε ηνπ λένπ 

νξγαληζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ ύπαξμε λέσλ ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ.  

 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ – ΔΘΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΣΟΤ 

Η ηξέρνπζα ζύκβαζε εζηίαζεο θαη δηαλνκήο θαγεηνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, δηάξθεηαο 

ελόο έηνπο από Γεθέκβξην 2019 έσο Γεθέκβξην 2020 , πξνβιέπεη ηελ απαζρόιεζε 

ησλ εμήο ζπκβαζηνύρσλ ππαιιήισλ: 4 κάγεηξνη θαη 6 ηξαπεδνθόκνη. Όζνλ αθνξά 

ηνπο ηξαπεδνθόκνπο  δελ είλαη αξθεηνί λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

πγθεθξηκέλα ην πξνζσπηθό εζηίαζεο  (κάγεηξνη θαη ηξαπεδνθόκνη) εξγάδνληαη ζε 

θπθιηθό σξάξην , αλά νθηάσξεο βάξδηεο, θαη θαιύπηνπλ ηελ παξαζθεπή, ηε ζίηηζε 

θαη ηε δηαλνκή θαγεηνύ γηα ηηο  7 εκέξεο ηεο  εβδνκάδαο θαη γηα 12 ώξεο εκεξεζίσο.  

Γηα λα αληαπνθξηζεί ην λνζνθνκείν  ζηηο αλάγθεο ζίηηζεο ησλ λνζειεπνκέλσλ 

αζζελώλ θαη ησλ εθεκεξεπόλησλ ηαηξώλ ρξεηάδνληαη λα πξνζιεθζνύλ  επηπιένλ δύν 

(2) ηξαπεδνθόκνη  δειαδή ζπλνιηθά νθηώ (8) .  

Απηό πξνθύπηεη από  : 

1. Σελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λνζειεπνκέλσλ αζζελώλ.  

2. Σελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ πνπ λνζειεύνληαη ιόγσ ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνύ. Δλδεηθηηθά ην 2019 ζην λνζνθνκείν καο έγηλαλ πεξίπνπ 

1.600 εηζαγσγέο κεηαλαζηώλ. 

3. Σελ πξννπηηθή αύμεζεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ θιηλώλ θαη ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ςπρηαηξηθήο θιηληθήο. 

4. Σελ δηαηξνθηθή ππνζηήξημε ησλ λνζειεπνκέλσλ κε πξνζαξκνζκέλα 

δηαηηνιόγηα πνπ εθπνλνύληαη από ηελ Γηαηηνιόγν ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ 
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θάιπςε ησλ ζξεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ. Σελ ππνζηήξημε ηεο θαηάζηαζεο 

ζξέςεο ησλ δηαθόξσλ νκάδσλ πιεζπζκνύ, όπσο αζζελώλ κε παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο, αζζελώλ κε δπζαλεμία θαη κε ηξνθηθέο αιιεξγίεο, θαη 

ππεξειίθσλ. 

5. Σελ ύπαξμε  λέσλ ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηαηξηθώλ 

αλαγθώλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

6. Σελ ύπαξμε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πρ παλδεκηώλ όπνπ απαηηείηαη απμεκέλε 

θαη εηδηθεπκέλε θξνληίδα ησλ αζζελώλ. 

7. Σελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηα θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ γεπκάησλ (πξσηλό – 

δεθαηηαλό – κεζεκεξηαλό – βξαδηλό) . 

8. Σε ζσζηή ξύζκηζε , ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ζίηηζεο θαη ηελ απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ ηεο δηαλνκήο ηνπ θαγεηνύ ζε όιεο ηηο θιηληθέο θαη ηα ηαηξηθά 

ηκήκαηα, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΚΟΣΟ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 

Σν κεληαίν θόζηνο γηα 25 θαζαξηζηέο (κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, κία ηξηεηία, έλα 

ηέθλν, επίδνκα παξακεζνξίνπ, αλζπγηεηλό επίδνκα θαη ππεξσξηαθή απαζρόιεζε 

ύςνπο 62,92 επξώ κεληαίσο, βιέπε πίλαθα 1) ζα αλέξζεη ζην πνζό ησλ (1.425,76 

επξώ + 62,92 επξώ ρ 25 θαζαξηζηέο) 37.217 επξώ θαη εηεζίσο (37.217 επξώ ρ 12 

κήλεο) ζην πνζό ησλ 446.604 επξώ.  

Πίλαθαο 1.:Μεληαίν θόζηνο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο Καζαξηζηώλ 

(ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ηνπ 2019) 

 Κόζηνο 1 (ελόο) Καζαξηζηή ΤΔ 

Νύρηεο, Αξγίεο, Κπξηαθέο θαη ππεξσξίεο 62,92 επξώ 

 

πλνιηθό εθηηκώκελν κηζζνδνηηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο κεληαίν= 37.217 επξώ 

                                                                                              Δηήζην= 446.604 επξώ 
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ΚΟΣΟ ΠΑΓΘΟΤ ΕΞΟΠΛΘΜΟΤ  ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 

ην κηζζνινγηθό θόζηνο γηα ηελ ππεξεζία ηεο Καζαξηόηεηαο, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ ζα πξέπεη λα πξνϋπνινγηζζεί θαη δαπάλε γηα ηελ αγνξά 

απαηηνύκελνπ πάγηνπ εμνπιηζκνύ (βιέπε πίλαθα 2) ιόγν έιιεηςεο , θζνξάο αιιά θαη 

παιαηόηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ. 

Πίλαθαο 2. Αλάιπζε αλαγθαηόηεηαο πξνκήζεηαο πάγηνπ εμνπιηζκνύ (νη 

εθηηκώκελεο αμίεο πξνθύπηνπλ βάζε επηζπλαπηόκελσλ αξρείσλ ζην παξάξηεκα ηνπ 

παξόληνο, ηα είδε θαη ην πιήζνο απηώλ πξνθύπηνπλ βάζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Σκήκαηνο επηζηαζίαο) 

ΠΑΓΗΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ 

  

ΔΗΓΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ ΜΔ ΦΠΑ (17%) 

ΣΟΛΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ  50 

(25εξγαδόκελνη 

ρ 2 ζηνιέο) 

1345,50 επξώ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

1 782,01 επξώ 

ΚΑΡΟΣΙ ΚΟΤΠΙΓΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 1100LT 

2 545,37 επξώ 

ΚΑΡΟΣΙ ΚΟΤΠΙΓΙΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 240LT 

3 347,49 επξώ 

ΜΗΥΑΝΗ ΠΛΤΗ – ΣΔΓΝΧΗ 1 4028,55 επξώ 

ΣΡΟΛΔΨ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΧΝ (ΜΔ ΡΑΦΙΑ) 20 7.113,60 επξώ 

ΤΝΟΛΟ  14.162,52 επξώ 

 

πλνιηθό εηήζην εθηηκώκελν θόζηνο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο (κηζζνδνηηθό 

θόζηνο θαη θόζηνο αγνξάο πάγηνπ εμνπιηζκνύ)  446.604 επξώ + 14.162,52 επξώ= 

460.766,52 επξώ. 

ΚΟΣΟ ΑΝΑΛΩΘΜΩΝ ΕΘΔΩΝ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 
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Σν θόζηνο ησλ αλαιώζηκσλ εηδώλ θαζαξηόηεηαο (π.ρ. ζθνύπεο, θαξάζηα, ραξηί 

πγείαο, ζαθνύιεο, ρεηξνπεηζέηεο, πγξά θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά, ζθνπγγάξηα, 

πεηζέηεο κηθξνηλώλ θιπ) εθηηκάηαη ζην πνζό ησλ 28.000 επξώ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ). Σα αλαιώζηκα είδε θαζαξηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη ειεγκέλα θαη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηζρύνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ έρεη ππνινγηζηεί πξνζαύμεζε γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ 

απξόβιεπησλ πιηθώλ θαζώο θαη ππνεθηίκεζεο ησλ αλαιώζεσλ, νη νπνίεο θαηά θνηλή 

πείξα είλαη είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ. 

Σν αλσηέξσ ζπλνιηθό θόζηνο πξνθύπηεη βάζε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ 

εμόδσλ πξνκήζεηαο ησλ ελ ιόγν πιηθώλ από 01/01/2019 έσο 31/12/2019 θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ παξόληνο. 

ΕΣΘΑΗ (ΣΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΘ - ΜΑΓΕΘΡΕ) 

Α)Σν κεληαίν θόζηνο γηα 8 ηξαπεδνθόκνπο (κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, κία ηξηεηία, έλα 

ηέθλν, επίδνκα παξακεζνξίνπ, αλζπγηεηλό επίδνκα θαη ππεξσξηαθή απαζρόιεζε 

ύςνπο 37,24 επξώ κεληαίσο, βιέπε πίλαθα 3) ζα αλέξζεη ζην πνζό ησλ (1301,77 

επξώ + 37,24 επξώ ρ 8 ηξαπεδνθόκνπο) 10.712,08 επξώ θαη εηεζίσο (10.712,08 επξώ 

ρ 12 κήλεο) ζην πνζό ησλ 128.544,96 επξώ.  

Β)Σν κεληαίν θόζηνο γηα 4 καγείξνπο (κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, κία ηξηεηία, έλα 

ηέθλν, επίδνκα παξακεζνξίνπ, αλζπγηεηλό επίδνκα θαη ππεξσξηαθή απαζρόιεζε 

ύςνπο 53,50  επξώ κεληαίσο, βιέπε πίλαθα 2) ζα αλέξζεη ζην πνζό ησλ (1.420,34 

επξώ + 53,50 επξώ ρ 4 καγείξνπο) 5.895,36 επξώ θαη εηεζίσο (5.895,36 επξώ ρ 12 

κήλεο) ζην πνζό ησλ 70.744,32 επξώ.  

Πίλαθαο 3.:Μεληαίν θόζηνο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο αλά θαηεγνξία 

εξγαδνκέλνπ (ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ηνπ 2019) Σξαπεδνθόκνη - 

Μάγεηξεο 

 Κόζηνο 1 (ελόο) 

Σξαπεδνθόκνπ ΤΔ 

Κόζηνο 1 (ελόο) Μαγείξνπ 

ΓΔ 

Νύρηεο, Αξγίεο, Κπξηαθέο 

θαη ππεξσξίεο 

37,24 επξώ 53,50 επξώ 
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πλνιηθό κηζζνδνηηθό θόζηνο πξνζσπηθνύ εζηίαζεο (ηξαπεδνθόκνη – κάγεηξεο ) 

α) θαη β) : κεληαίν=16.607,44 επξώ Δηήζην=199.289,28 επξώ. 

Όζνλ αθνξά ην θόζηνο γηα ηελ αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνύ εζηίαζεο, από ην 

αληίζηνηρν ηκήκα (Απηνηειέο Σκήκα Κιηληθήο Γηαηξνθήο) ππήξμε ελεκέξσζε όηη 

δελ πθίζηαηαη θάπνηα άκεζε, αλαγθαία θαη επείγνπζα αλάγθε πξνκήζεηαο 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, γη’απηό θαη δελ έρεη πξνβιεθζεί πνζό ζηελ παξνύζα κειέηε. 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

ηελ πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί ζε  αλάδνρν ε παξαζθεπή - δηαλνκή θαγεηνύ θαη ν 

θαζαξηζκόο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθό κε εκπεηξία θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηε ζσζηή θαη πγηεηλή 

παξαζθεπή - δηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαζώο θαη ηνλ νξζό θαζαξηζκό ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ.  

ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ 

Ο θαηώηαηνο κεληαίνο κηζζόο ελόο ππαιιήινπ ΤΔ κε 1 ηξηεηία θαη επίδνκα γάκνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 868,40 πιένλ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 24,81% + 5,66% 

βαξέα, δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 1.133 επξώ/κήλα. Γηα 25 άηνκα εηεζίσο ην θόζηνο 

ηεο κηζζνδνζίαο κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 396.550,52 € (25 

άηνκα Υ 1.133 Υ 14 κήλεο=396.550,52 €).  

Μεληαίνο κηζζόο  (25 άηνκα) κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 28.325,04 € θαη 396.550,52 

εηεζίσο. 

Σν κεληαίν θόζηνο γηα ηελ λπρηεξηλή απαζρόιεζε κε 25% πξνζαύμεζε ζην 

σξνκίζζην (1 άηνκν Υ 8 ώξεο Υ 26 εκέξεο ην κήλα Υ 12 κήλεο) κε εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 380,88 € θαη ζην πνζό ησλ 4.570,56 € εηεζίσο. 

Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο (ππνινγίδνπκε 4 Κπξηαθέο θαη 1 εμαηξέζηκε ην κήλα) κε 

πξνζαύμεζε 75% Υ 2 άηνκα θαη 100% γηα έλα άηνκν (ηαπηόρξνλε λπρηεξηλή θαη 

εμαηξέζηκε απαζρόιεζε) πνζό 964,43 € ην κήλα θαη 11.573,16 εηεζίσο. 

πλνιηθό εθηηκώκελν κηζζνδνηηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο κεληαίν= 29.670,35 

επξώ 
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                                                                                              Δηήζην= 412.694,24 επξώ 

Πίλαθαο 4.:Δηήζην ζπλνιηθό θόζηνο θαζαξηόηεηαο αλαδόρνπ 

ύλνιν εξγαηηθνύ θόζηνπο 

θαζαξηζηώλ 

 

412.694,24 επξώ 

Γηνηθεηηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ 

 

6000 επξώ 

Δξγνιαβηθό όθεινο Δθηηκώκελν Δξγνιαβηθό όθεινο 8% 

33.495,54 επξώ 

ύλνιν ρσξίο ΦΠΑ 452.189,78 επξώ 

ΦΠΑ 17% 76.872,26 επξώ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 529.062,04 επξώ 

 

ΕΣΘΑΗ (ΣΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΘ - ΜΑΓΕΘΡΕ) 

Α)Σξαπεδνθόκνη 

Ο θαηώηαηνο κεληαίνο κηζζόο ελόο ππαιιήινπ ΤΔ κε 1 ηξηεηία θαη επίδνκα γάκνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 868,40 πιένλ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 24,81% 

δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 1.083,85/κήλα.  

Γηα 8 άηνκα εηεζίσο ην θόζηνο ηεο κηζζνδνζίαο κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ 121.391,20 € (8 άηνκα Υ 1.083,85 Υ 14 κήλεο=121.391,20 €). 

Μεληαίνο κηζζόο  (8 άηνκα) κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 8.670,80 € θαη 121.391,20 

εηεζίσο.  

Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο (ππνινγίδνπκε 4 Κπξηαθέο θαη 1 εμαηξέζηκε ην κήλα) κε 

πξνζαύμεζε 75% Υ 3 άηνκα) πνζό 876,75 € ην κήλα θαη 10.521 εηεζίσο. 

Β)Μάγεηξνη 

Ο θαηώηαηνο κεληαίνο κηζζόο ελόο ππαιιήινπ ΓΔ κε 1 ηξηεηία θαη επίδνκα γάκνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 868,40 πιένλ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 24,81% 

δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 1.083,85/κήλα. 
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Γηα 4 άηνκα εηεζίσο ην θόζηνο ηεο κηζζνδνζίαο κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ 60.695,60 € (4 άηνκα Υ 1.083,85 Υ 14 κήλεο=60.695,60 €). 

Μεληαίνο κηζζόο  (4 άηνκα) κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 4.335,40 € θαη 60.695,60 

εηεζίσο. 

Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο (ππνινγίδνπκε 4 Κπξηαθέο θαη 1 εμαηξέζηκε ην κήλα) κε 

πξνζαύμεζε 75% Υ 2 άηνκα) κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνζό 584,50 € ην κήλα θαη 

7.014 εηεζίσο. 

Πίλαθαο 5.:Δηήζην ζπλνιηθό θόζηνο εζηίαζεο αλαδόρνπ 

ύλνιν εξγαηηθνύ θόζηνπο 

ηξαπεδνθόκσλ  

131.912,20 επξώ 

ύλνιν εξγαηηθνύ θόζηνπο καγείξσλ 67.709,60 επξώ 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΔΣΖΗΟ 

ΚΟΣΟ 

199.621,80 επξώ 

Γηνηθεηηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ  

 

3000 επξώ 

Δξγνιαβηθό όθεινο  Δθηηκώκελν Δξγνιαβηθό όθεινο 8% 

16.209,74 επξώ 

ύλνιν ρσξίο ΦΠΑ  218.831,54 επξώ 

ΦΠΑ 17%   37.201,36 επξώ 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 256.032,90 επξώ 

 

Σν δηνηθεηηθό θόζηνο θαιύπηεη ηηο δαπάλεο γηα ηελ νξγαλσκέλε ινγηζηηθή 

ππνζηήξημε από πιεπξάο Αλαδόρνπ ώζηε λα παξαθνινπζείηαη ε ζσζηή απόδνζε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαζώο θαη ησλ θόξσλ πξνο ηελ 

εθνξία θαη ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ Δπόπηε Δξγαζίαο, ηηο άδεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θιπ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

1. πγθξηηηθά ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη  δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ηελ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ζηελ πεξίπησζε αλαδόρνπ δηόηη: 
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Α) ηελ πεξίπησζε αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο ην εηήζην θόζηνο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 460.766,52 εσρώ 

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί ζε αλάδνρν ην εηήζην θόζηνο αλέξρεηαη θαη ειάρηζην 

ζην πνζό ησλ 452.189,78 εσρώ(τωρίς ΦΠΑ). ηνλ αλάδνρν δελ έρεη ππνινγηζηεί ην 

κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο πνπ ηπρόλ δηθαηνύληαη νη εξγαδόκελνη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, θαζώο ηόζν ν  Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ Υίνπ όζν 

θαη ην ΔΦΚΑ Υίνπ δήισζαλ αλαξκόδηνη γηα λα απαληήζνπλ. 

2. πγθξηηηθά ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη  δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ηελ ΔΣΗΑΖ 

(ηξαπεδνθόκνη - κάγεηξεο) ζηελ πεξίπησζε αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ δηόηη: 

Α) ηελ πεξίπησζε αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο ην εηήζην θόζηνο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ: 199.289,28 εσρώ 

Β) ηελ πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί ζε αλάδνρν ην εηήζην θόζηνο αλέξρεηαη θαη ειάρηζην 

ζην πνζό ησλ 218.831,54  εσρώ(τωρίς ΦΠΑ). ηνλ αλάδνρν δελ έρεη ππνινγηζηεί ην 

κηζζνινγηθό θόζηνο ηνπ αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο πνπ ηπρόλ δηθαηνύληαη νη εξγαδόκελνη 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ, θαζώο ηόζν ν  Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ Υίνπ όζν 

θαη ην ΔΦΚΑ Υίνπ δήισζαλ αλαξκόδηνη γηα λα απαληήζνπλ. 

Δπίζεο ζην δεκνζηνλνκηθό όθεινο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε θαη ην πνζό ηνπ 

ΦΠΑ, ην νπνίν γηα ην Ννζνθνκείν δελ απνηειεί έμνδν πνπ ζπκςεθίδεηε θαη απνδίδεηαη 

ζηελ Δθνξία, αιιά εμαληιεί πηζηώζεηο από ηνπο θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

ΔΜΜΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΟΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΓΔΝ 

ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔΗ  

 

ην παξαπάλσ ζπγθξηηηθό ζπκπέξαζκα δελ έρνπλ ππνινγηζηεί ζεκαληηθά έκκεζα 

θόζηε πνπ επηβαξύλνπλ ην Ννζνθνκείν ζηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο εξγαδνκέλσλ κε 

ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ, όπσο:  

1. Σν θόζηνο δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο από ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο 

θαη εζηίαζεο κε ίδηα κέζα. Η πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ κέζσ 

εμσζπκβαηηθώλ παξαγγειηώλ θαη θαηόπηλ δεκόζησλ δηαγσληζκώλ, θαζώο επίζεο ε 

επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ επηθέξνπλ ζεκαληηθή δηνηθεηηθή επηβάξπλζε ζηα αξκόδηα 

ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (Σκήκα Πξνζσπηθνύ, Γξαθείν Μηζζνδνζίαο, Σκήκα 
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Πξνκεζεηώλ, Γξαθείν Δπηζηαζίαο θιπ).  Η δηνηθεηηθή δηαρείξηζε γηα ην Ννζνθνκείν 

ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί ρξεκαηηθά. Η Δπηηξνπή δελ πξνέβε ζηελ απνηίκεζε απηή, 

θαζώο ζεσξεί όηη δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία.  

2. Η αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπλάπηεη θαη λα 

δηαηεξεί θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην γηα θάιπςε 

νπνηαζδήπνηε αζηηθήο επζύλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ εληόο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηελ πεξίπησζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο θαη ηεο αλάιεςεο παξνρήο ησλ ππό εμέηαζε ππεξεζηώλ από ην 

Ννζνθνκείν, ε αζηηθή επζύλε γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ (αηύρεκα επηζθέπηε, 

εξγαηηθό αηύρεκα θιπ) επηβαξύλεη ην Ννζνθνκείν. Η Δπηηξνπή δελ πξνέβε ζηελ 

ρξεκαηηθή απνηίκεζε ηνπ θόζηνπο απηνύ, θαζώο δελ έρεη επαξθή ζηνηρεία γηα ηπρόλ 

πθηζηάκελα ζπκβάληα, θξίλεη όκσο όηη είλαη έλα ζεκαληηθό έκκεζν θόζηνο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο  ζαο ελέξγεηεο. 

             Με ηηκή 

Σ. Υ. 

Φ. Γ. 

Γ. Υ. 

. Δ. 

Ε. Μ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο 01/01/2019 έσο 31/12/2019. 

2. Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ εζηίαζεο (ηξαπεδνθόκνη & κάγεηξεο) 01/01/2019 έσο 

30/11/2019. 

3. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξνκήζεηαο ραξηηθώλ θαη απνξξππαληηθώλ από 

01/01/2019 έσο 31/12/2019. 

4. πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πξνκήζεηαο, ζαθνύιεο απνξξηκκάησλ, από 

01/01/2019 έσο 31/12/2019. 

5. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα δηνηθεηηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε. 

6. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζπκβάζεσλ εξγαζίαο από ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε 

ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ. 
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7. Μεληαίεο απνδνρέο αλά θαηεγνξία εξγαδνκέλνπ κε κία (1) ηξηεηία θαη έλα (1) 

ηέθλν. 

8. Δλδεηθηηθέο ηηκέο εηδώλ πάγηνπ εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο.» 

 

          Η Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη ζύκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηελ αλσηέξσ κειέηε, ππάξρεη δεκνζηνλνκηθό όθεινο από ηελ αλάζεζε ησλ 

ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ζε αλάδνρν θαη επίζεο δελ ζα πθίζηαηαη πξόβιεκα ζηα 

πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ από ηελ ιήςε αλαξξσηηθώλ αδεηώλ, πξάγκα 

πνπ ζπκβαίλεη κε ην θαζεζηώο ησλ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ. Δπηπιένλ αλαθέξεη όηη 

ππάξρεη θαη θάπνην νηθνλνκηθό όθεινο από ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ 

θαζαξηόηεηαο ζε αλάδνρν. 

 ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ 

έλαξμε ηεο εθθίλεζεο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ ζε αλάδνρν. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ..  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α  

1. Σελ έγθξηζε ηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ έλαξμε ηεο εθθίλεζεο δηαδηθαζηώλ γηα 

ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ ζε αλάδνρν, 

ιόγσ ηεο ύπαξμεο δεκνζηνλνκηθνύ νθέινπο ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ εμεύξεζε ηεο ζπκθεξόηεξεο 

επηινγήο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ππεξεζίεο 

θαζαξηόηεηαο. 

 

2. Σελ απνζηνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ ζε αλάδνρν ζηε 2
ε
 Τ. ΠΔ. Πεηξαηώο & Αηγαίνπ γηα 

έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο. 

 

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

 

  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 

   

                                                                                                  Ν. ΣΑΚΗΑ  
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          Ζ εθηεινύζα ρξέε γξακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σν παξόλ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν  

              απνζπάζκαηνο  

           Πξαθηηθνύ ηνπ Γ.                                                           

            Υίνο , 3-9-2020  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                

             Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  
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