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Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ

Αξηζκόο 38/11-12-2020 πλεδξίαζεο

ε

« ΚΤΛΗΣΔΗΟ »

5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
ηε Υίν ζήκεξα ηελ 11ε ηνπ κήλα Δεθεκβξίνπ, ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο
Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ
«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό έρεη νξηζηεί
κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.56109 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΕΚ, ηεύρνο Τ.Ο.Δ.Δ.
αξ. 834/10-10-2019)}, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, κέζσ
ηειεδηάζθεςεο ζύκθσλα κε ην ΦΕΚ 4899/6-11-2020 άξζξν 1 ζρεηηθά κε έθηαθηα κέηξα
πξνζηαζίαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ Covid-19, 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 ηωλ ηαηξώλ,
5.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ,
αλαπιεξωκαηηθό κέινο, εθπξ/πνο
ινηπνύ πξνζωπηθνύ .
Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΔΕ Πξνζσπηθνύ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή.
ηε ζπλεδξίαζε επίζεο παξεπξέζεθε ν Δηνηθεηηθόο Δηεπζπληήο, 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 25ν: Έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην έηνο 2021
Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.. ηελ από 12-11-2020 (αξ. πξση. 20367/13-112020) εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ην έηνο 2021, ε νπνία έρεη σο εμήο :
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«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ
«ΚΤΛΙΣΕΙΟ»
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

Πξνο: 1. Σελ Δηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ
2. Μέιε Δ..
ΥΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
Θέκα: «Έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ
έξγνπ ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην έηνο 2021»
ΥΕΣ : 1) Η κε αξ. 25/3-9-2020 (ζέκα 34ν) ηνπ Δ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε έγθξηζε
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ην έξγν ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2) Ο Ν. 4542/1-6-2019 άξζξν ηέηαξην.
3) Ο Ν. 4722/2020 παξάηαζε ΟΥ.
Τπελζπκίδνπκε ζην Δ. . όηη ην έξγν ηεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ γίλεηαη από
ππαιιήινπο κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο. ύκθσλα κε νδεγία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ην έξγν ηεο
θαζαξηόηεηαο δύλαηαη λα γίλεηαη ή από επηθνπξηθό πξνζσπηθό (ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο) ή από αλάδνρν (ζπλεξγείν) αξθεί λα ππάξρεη δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ην Φνξέα
(Δεκόζην). Με ηελ (1) ζρεηηθή απόθαζή ζαο εγθξίλαηε νηθνλνκνηερληθή κειέηε θαη
απνθαζίζαηε ην έξγν θαζαξηόηεηαο λα αλαηεζεί ζε αλάδνρν (ζπλεξγείν). Σν ζύλνιν πνπ ζα
ρξεηαζηεί γηα λα γίλεη αλάζεζε ζε αλάδνρν ζύκθσλα κε ηε κειέηε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
452.189,78€ ρσξίο ην Φ.Π.Α.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ (2) ζρεηηθνύ λόκνπ ε έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνύ απνθαζίδεηαη από ην Δ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ
πξνηείλσ ηελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο θαη δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ ηεο θαζαξηόηεηαο ζε αλάδνρν Π/Τ 452.200€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
17%, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο θαη ηηκήο. ε πίζησζε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ εμόδσλ 0845 ηνπ
Π/Τ 2021.
Υίνο 12 Ννε. 2020
Ο Δηνηθεηηθόο Δηεπζπληήο
. Γ. Αβδειηώδεο»
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Δ
Απνθαζίδεη νκόθωλα
1. Σελ έγθξηζε από άπνςε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηόηεηαο
ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε αλάδνρν.
2. Σελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ ρώξσλ
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε αλάδνρν Π/Τ 452.200€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.,
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο θαη ηηκήο.
3. Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο κε ΚΑ εμόδσλ 0845 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2021, ηνπ Ννζνθνκείνπ .
----------------------------------------------------------Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ
αλαγλώζηεθε θαη βεβαηώζεθε , ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο:

πξαθηηθό

ην

νπνίν

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Δ.ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ

Δ . ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ

Ν.ΝΣΟΤΛΖ
Α.ΚΑΡΣΑΛΖ
E.ΠΑΠΑΘΑΝΑΖ

Ζ εθηεινύζα ρξέε γξακκαηέα
ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ
Σν παξόλ είλαη αθξηβέο αληίγξαθν
απνζπάζκαηνο
Πξαθηηθνύ ηνπ Γ.
Υίνο , 11-12-2020
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ
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