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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 14
ε
 ηνπ κήλα Ινύληνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Δεπηέξα θαη ώξα 11:00 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 έθηαθηε ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξόληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πρόεδρος ηοσ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος ,εθπρ/πος ηωλ ηαηρώλ, 

5. ΣΑΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ,  ηαθηηθό κέιος , εθπρ/πος ιοηπού 

προζωπηθού . 

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

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΘΔΜΑ ΜΟΝΟ 

 

Αλάζεζε ηωλ «ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ/ΠΛΤΖ/ΗΓΔΡΧΜΑΣΟ 

ΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ» γηα ηης αλάγθες ηωλ Πισληερίωλ ηοσ Νοζοθοκείοσ Υίοσ

  

Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ α) ηελ ππ. αξηζ. 17/2-3-2021 (ζέκα 2
ν
) 

Απόθαζε Δ. . κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε από άπνςε ζθνπηκόηεηαο θαη ε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ «θπιίηζεην» ζε ππεξεζίεο Καζαξηόηεηαο/Πιύζεο/ηδεξώκαηνο ηνπ Ικαηηζκνύ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 87.655,00 € θαη β) ην γεγνλόο όηη ιήγεη ηελ 18-6-2021 ε ηξέρνπζα 

ζύκβαζε ππ. αξηζ. 30/2021 κεηαμύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο εηαηξείαο «ΓΕΝ-ΚΑ»  γηα 

ηελ παξνρή «ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ 

ΙΜΑΣΙΜΟΤ», κεηά από ζρεηηθή πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

               ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αρηζκός   20/14-6-2021 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
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ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη είλαη επείγνπζα θαη επηηαθηηθή αλάγθε ε 

δηαζθάιηζε θάιπςεο ηνπ Ννζνθνκείνπ όζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ 

ππεξεζηώλ από ηηο 19-6-2021 θαη κέρξη ηηο 31-8-2021, πνπ αλακέλεηαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ν παξαπάλσ δηαγσληζκόο. Αλαθέξεη επίζεο όηη έρεη γίλεη ζρεηηθό αίηεκα 

πξνο ηε 2
ε
 Τ. ΠΕ. γηα πξόζιεςε επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ από 25-5-2021 ην νπνίν δελ 

έρεη εμειηρζεί αθόκα. 

Σέινο ε Πξόεδξνο αλαθέξεη όηη κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ απνρώξεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζα παξακείλεη ζηα πιπληήξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ κόλν έλαο (1) ππάιιεινο ν 

νπνίνο είλαη αδύλαηνλ λα δηεθπεξαηώλεη όιν ηνλ θύθιν ησλ εξγαζηώλ ώζηε λα ζπλερίζεη 

λα ιεηηνπξγεί απξόζθνπηα ην Σκήκα, λα θαζαξίδεηαη θαη λα δηαλέκεηαη ν ηκαηηζκόο ζηα 

Σκήκαηα. Γηα ην ιόγν απηό εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ησλ «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» ζηελ εηαηξεία 

«ΓΕΝ-ΚΑ» , γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηηο 19-6-2021 θαη κέρξη ηηο 31-8-2021, κε ηνπο 

ίδηνπο όξνπο θαη πνζό πνπ ηζρύνπλ ζηελ ηξέρνπζα ζύκβαζε. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Δ  

Α π ο θ α ζ ί δ ε η  ο κ ό θ ω λ α  

 

1. Σελ έγθξηζε από άπνςε ζθνπηκόηεηαο ηεο αλάζεζεο ησλ «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Σελ ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «ΓΕΝ-ΚΑ»  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από ηηο 19-6-2021 θαη κέρξη ηηο 31-8-2021 θαη κε κεληαίν πνζό 7.958,80 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο ππ. αξηζ. 30/2021 κε ηελ ίδηα εηαηξεία, γηα ηελ παξνρή «ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ΠΛΤΗ/ΙΔΕΡΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ» γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Πιπληεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Υίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 4412/2016 άξζξν 32 παξ. 2 εδ. γ. 

3. H αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΚΑ Εμόδσλ 0419.01 ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

 

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

   

 

 

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: 
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Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ  Δ .  ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ                       Ν.ΝΣΟΤΛΖ  

                                                                                             Α.ΚΑΡΣΑΛΖ 

   

                                                                                               Ν. ΣΑΚΗΑ  

           Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο  

              αποζπάζκαηος  

           Πραθηηθού ηοσ Γ.                                                           

            Υίος , 14-6-2021  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  
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